
Zmiany w kategoriach od 6 października 2020 - PL

Liczba

328

491

157

73

22

1071

Numer kategorii Uwagi Wymagane działania

+ 353

+ 9815

+ 281

- 14308

62694

- 8403

48161
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179306].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

27514
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179306].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

27510
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179306].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

+ 35506

8407
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179306].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

+ 259830

+ 185035

+ 179836

+ 257942

62706

179306

+ 2984

- 11700

+ 10033

+ 11827

+ 20571

+ 20625

+ 38219

Gotowanie i jedzenie

Kominki, piece i akcesoria

Pozostałe

Dla Dzieci

Dom i Meble

Dekoracje

Dekoracje ślubne

Dywany i wykładziny dywanowe

Inne wyroby tytoniowe

Kawa, herbata i kakao

Napoje bezalkoholowe

Piwo, wino i spirytualia

Produkty spożywcze

Sery

Chleb i bułki

Cygara i wyroby tytoniowe

Cygara

Papierosy i tytoń

Fajki i tytoń fajkowy

Fajki wodne i akcesoria

Łącznie

Nazwa kategorii

Antyki i Sztuka

Biuro i Szkoła

Biżuteria i Zegarki

Delikatesy

Typ zmiany

Nowa kategoria

Kategoria usunięta

Zmiana nazwy

Przeniesiona

Przeniesiona i zmiana nazwy

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 1 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

+ 177073

+ 26677

+ 3197

- 176988

+ 259328

+ 259327

+ 259329

+ 66741

+ 259330

- 66725

176986

66731 Zmiana nazwy z [Bettwäsche]

66727

66728

66730

177044

260380

79619

48091

259018

+ 20697

+ 20444

+ 43502

+ 63514

- 16086

177757

- 170090
Zmiana nazwy z [Jahreszeitliche 

Dekoration]

117414

156844

166727

52347

156812

177743

117413

156889

156856

156813

156890

38229

166725
Zmiana nazwy z [Christbaum- & 

Feiertagsschmuck]

156881

52346 Zmiana nazwy z [Kissen]

170091

166726

Piramidy

Poduszki

Skarpety mikołajowe

Stojaki na choinki

Figurki na kadzidełka

Gwiazdy bożonarodzeniowe

Kalendarze adwentowe

Kule śnieżne

Lampki i łańcuchy świetlne

Ozdoby choinkowe i świąteczne

Dekoracje okien

Dekoracje ścienne

Dekoracje stołu

Dekoracje zewnętrzne

Dziadki do orzechów

Figurki

Przechowywanie drobnych rzeczy

Rolety, firany i zasłony

Święta i specjalne okazje

Bukiety z żywych kwiatów

Dekoracje świąteczne

Choinki

Poszewki na poduszki

Prześcieradła

Śpiwory

Zestawy pościeli

Oświetlenie

Pościele i materace

Baldachimy i moskitiery

Bielizna pościelowa

Koce i pledy

Kołdry

Narzuty i przykrycia

Poduszki i wałki

Dekoracje i drobne przechowywanie

Dodatki i tekstylia łazienkowe

Gotowanie i posiłki

Meble

Oświetlenie

Pościele i poszewki

Kuchnia

Łazienki

Meble

Meble i dekoracje dla dzieci
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

168138 Zmiana nazwy z [Kerzen]

259702 Zmiana nazwy z [Kerzenhalter]

156862

259703 Zmiana nazwy z [Textilien]

117419

170092

178070

170098

16091 Zmiana nazwy z [Geschenkkörbe]

+ 3205

- 102378

102382

170102

102381

102383

102380

102379

184488
Zmiana nazwy z [Geschenkanhänger & -

aufkleber]

26382

170115

+ 54113

181076

+ 11232

- 12576

- 42892

+ 181784

+ 181793

- 181748

181781

+ 181758

+ 181765

+ 181761

+ 181749

+ 181755

181782

181772

- 181698
Przeniesiona z 

[Stycznik,przekaźnik,rozrusznik-181678]

181700

181705

181699

181702

181707

181704

Części i osprzęt

Kombinacje

Miękkie

Ręczne

Uchwyty i obudowy

Łożyska i tuleje

Pasy i tarcze

Pierścienie wałów i zaciskowe

Przekładnie i reduktory

Rozruszniki

Bezpośrednie (DOL)

Lampy sygnalizacyjne i sygnalizatory

Mechaniczne komponenty napędu

Adaptery wałów i tuleje redukcyjne

Hamulce

Jednostki sprzęgowe

Łańcuchy i zębatki

Wyposażenie domu

Pozostałe

Filmy i DVD

Firma i Przemysł

Automatyka, napędy i silniki

Czujniki

Papier na prezenty

Pudełka na prezenty

Torebki na prezenty

Zawieszki i naklejki na prezenty

Pozostałe

Pozostałe

Kosze prezentowe

Organizacja przyjęć

Pakowanie prezentów

Bibuła

Celofan

Kokardy i wstążki

Szopki bożonarodzeniowe

Tekstylia

Wieńce, girlandy i rośliny

Pozostałe

Hurtowa sprzedaż kwiatów

Kartki i zaproszenia

Świece

Świeczniki

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 3 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

181701

181706

181780

181779

- 181773

181777

181776

181778

181774

181775

- 181768

181771

181770

181769

181783

+ 78186

+ 181736

50924

+ 181730

181678 Usuwamy tę kategorię.

+ 57516

36802

- 11765

- 50200 Usuwamy tę kategorię.

124505
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dzwonki do drzwi - 115975].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

121872
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Gniazda i wtyczki elektryczne - 53112].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124504
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

121873
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dźwigienkowe - 26211].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Gniazda i wtyczki

Kable i przewody

Włączniki oświetleniowe

Stycznik,przekaźnik,rozrusznik

Systemy sterowania i PLC

Pozostałe

Budownictwo

Artykuły elektryczne

Domofony i wideofony

Sprzęgła sztywne

Inna technika napędu

Napędy i sterowanie ruchem

Prowadnice liniowe

Ramiona robotów przemysłowych

Silniki elektryczne

Koła zębate ślimakowe

Łożyska stożkowe

Pręty zębate

Złączki i przyłącza

Przyłącza uniwersalne

Sprzęgła elastyczne

Inne rozruszniki

Uszczelki i o-ringi

Wały transferowe

Zębatki i pręty zębate

Koła zębate czołowe

Koła zębate skośne

Wysokoobrotowe
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

62325
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 113992 Usuwamy tę kategorię.

124515
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 183845].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

114000
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Gwoździe zwykłe - 183921].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 113993 Usuwamy tę kategorię.

113994
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42905].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

113997
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kołki 

do płyt gipsowych - 183915].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

113995
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kołki 

do płyt gipsowych - 183915].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

113996
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42905].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

113998
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42905].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

113999
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nakrętki z podkładką - 183909].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Pozostałe

Nakrętki i podkładki

Gwoździe

Kołki

Asortyment mieszany

Ramowe

Rozprężno-ściągające

Wielofunkcyjne i uniwersalne

Pozostałe

Artykuły żelazne

Bramy i kraty
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

124516
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 183845].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 124508 Usuwamy tę kategorię.

124512
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Materiały do mocowania - 183890].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124510
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okucia 

i akcesoria do drzwi - 124511].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40501
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okucia 

i akcesoria do drzwi - 124511].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124509
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okucia 

i akcesoria do drzwi - 124511].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124513
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42905].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

124514
Wszystkie aukcje przenosimy do [Koła 

do wózków - 131207].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114007
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42905].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

+ 99523

- 124506 Usuwamy tę kategorię.Farby, lakiery i kleje

Zamki

Zawiasy

Pozostałe

Rolki, krążki i kółka

Pozostałe

Części do maszyn budowlanych

Ogrodzenia

Okucia

Kątowniki

Uchwyty do szuflad
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

124507
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Lakiery przemysłowe - 260875].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124517
Wszystkie aukcje przenosimy do [Farby 

przemysłowe - 260876].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124519
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kleje 

płynne i cementy - 184079].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124518
Wszystkie aukcje przenosimy do [Farby 

przemysłowe - 260876].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

147074
Wszystkie aukcje przenosimy do [Farby 

przemysłowe - 260876].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

147073
Wszystkie aukcje przenosimy do [Farby 

przemysłowe - 260876].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124520
Wszystkie aukcje przenosimy do [Środki 

do usuwania farb i lakierów - 260879].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124521
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

Podkłady

Rozcieńczalniki i środki czyszczące

Pozostałe

Bejce

Farby

Kleje

Lakiery

Lazury
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

+ 32707

- 34935 Usuwamy tę kategorię.

124446
Wszystkie aukcje przenosimy do [Beton, 

gips, zaprawa i cement - 260849].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40493
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Lakiery przemysłowe - 260875].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

56543
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[147791].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 114009 Usuwamy tę kategorię.

114011
Wszystkie aukcje przenosimy do [Drzwi - 

58142].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114012
Wszystkie aukcje przenosimy do [Drzwi - 

58142].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114013
Wszystkie aukcje przenosimy do [Drzwi - 

58142].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40494
Wszystkie aukcje przenosimy do [Drzwi - 

58142].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Pozostałe

Chemia budowlana

Drewno budowlane

Drzwi

Drzwi balkonowe i tarasowe

Drzwi wejściowe

Drzwi wewnętrzne

Maszyny i pojazdy budowlane

Materiały, elementy budowlane

Cement, gips i zaprawy
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124447
Wszystkie aukcje przenosimy do [Płytki 

podłogowe i ścienne - 260858].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40497
Wszystkie aukcje przenosimy do [Cegły i 

bloczki betonowe - 112389].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124453
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kleje 

płynne i cementy - 184079].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40498
Wszystkie aukcje przenosimy do [Płyty 

chodnikowe i kostki brukowe - 260850].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124454
Wszystkie aukcje przenosimy do [Listwy 

przypodłogowe i cokoły - 260869].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40496
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Izolacje - 63894].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124456
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Szczeliwa i zaprawy do fug - 184315].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 114014 Usuwamy tę kategorię.

Materiały izolacyjne

Materiały uszczelniające

Okna

Glazura, płytki

Kamienie do murów

Kleje

Kostka brukowa i klinkierowa

Listwy, panele i profile
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114018
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okna 

handlowe i przemysłowe - 260902].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114016
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okna 

handlowe i przemysłowe - 260902].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114019
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okna 

handlowe i przemysłowe - 260902].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114017
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okna 

handlowe i przemysłowe - 260902].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

114020
Wszystkie aukcje przenosimy do [Okna 

handlowe i przemysłowe - 260902].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

62326
Wszystkie aukcje przenosimy do [Lampy 

sufitowe - 81256].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40503
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

124457

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dywany i wykładziny podłogowe - 

105992].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Szkło okienne

Pozostałe

Oprawy oświetleniowe

Osłony przeciwsłoneczne

Parkiet, laminat i deski

Okna drewniane

Okna połaciowe

Okna z PCV
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124455
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Szczeliwa i zaprawy do fug - 184315].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40499
Wszystkie aukcje przenosimy do [Rury i 

przewody rurowe - 63898].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40504
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Balustrady - 260895].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124463
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

124469

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dywany i wykładziny podłogowe - 

105992].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36773
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

+ 40476

- 124533 Usuwamy tę kategorię.

124534
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złączki 

rurowe - 63900].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124540
Wszystkie aukcje przenosimy do [Miski 

sedesowe i kompakty - 71284].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Sanitariaty

Armatura

Miski sedesowe

Rury i osprzęt

Schody i poręcze

Tapety

Wykładziny podłogowe

Pozostałe

Odzież robocza i ochronna

Pianka budowlana
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124536
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompletne prysznice - 147151].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124538
Wszystkie aukcje przenosimy do [Części 

i akcesoria do toalety - 259860].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

115710
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

124535
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [42025].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

124537
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Umywalki - 124539].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40500
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1268].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

+ 40491

55805 Przeniesiona z [Budownictwo-11765]

- 21162

51541

184622

184648

184623

21517

185016

33513

185015

185014

21168

21169

Oświetlenie

Panele i jednostki sterujące

Przedłużacze

Rejestratory i odtwarzacze wideo

Rozdzielniki i routery

Akcesoria do edycji wideo

Generatory sygnałowe

Konwertery, skalery i procesory

Miksery wideo

Monitory wideo

Oscyloskopy kontrolne

Wanny

Zlewozmywaki i szafki pod zlew

Pozostałe

Sprzęt i wyposażenie budowlane

Domy z prefabrykatów

Edycja i transmisja wideo

Prysznice i natryski

Spłuczki

Systemy solarne
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184620

100501

3319

- 92074

181814 Usuwamy tę kategorię.

- 100182 Usuwamy tę kategorię.

41952
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Obrotowe konwertery faz - 185149].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

100183
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

i podręczniki do elektroniki - 41519].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

100184
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 181823
Przeniesiona z [Bezpieczniki i wyłączniki 

ochronne-181814]

129086
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181828
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

129088
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Książki i instrukcje

Pozostałe

Bezpieczniki

Czułe

Odcinaki

Płaskie

Technika dźwiękowa

Pozostałe

Elektronika i technika pomiarowa

Bezpieczniki i wyłączniki ochronne

Instalacje elektryczne

Przetworniki fazowe

Serwery wideo i urządzenia strumieniowe

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 13 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

181826
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181829
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181824
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181827
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181825
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181831
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Bezpieczniki i złącza - 260823].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260824 Nowa kategoria

260823 Nowa kategoria

181830

- 181926
Przeniesiona z [Instalacje elektryczne-

100182]

53112
Zmiana nazwy z [Gniazda elektryczne i 

wtyki]

181927

181928

73135

Osprzęt do gniazd

Wtyczki elektryczne

Akcesoria do bezpieczników

Bezpieczniki i złącza

Zestawy

Gniazda elektryczne i wtyczki

Gniazda i wtyczki elektryczne

Oprawki i ramki

Połączenia przewodów zerowych

Termiczne

Topikowe

Wkładki bezpiecznikowe nożowe

Z gwintem wewnętrznym

Pozostałe
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- 100016 Usuwamy tę kategorię.

- 65512 Usuwamy tę kategorię.

73166
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do złączy - 260836].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181870 Usuwamy tę kategorię.

181873
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do szyn - 260837].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181871
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do szyn - 260837].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181872
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do szyn - 260837].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181874
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do szyn - 260837].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181862 Usuwamy tę kategorię.

181863
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do złączy - 260836].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

52534

- 73136
Przeniesiona z [Wtyczki, przełączniki i 

kable-100016]

Ilości hurtowe

Kable i przewody

Oznaczniki do bloków zaciskowych

Zaciski mostkowe

Zestawy bloków zaciskowych

Zwory do bloków zaciskowych

Narzędzia i osprzęt do wtyczek

Tuleje i obudowy

Wtyczki, przełączniki i kable

Złącza wtykowe

Adaptery

Akcesoria do łączówek
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26213
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 260833 Nowa kategoria

100180 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

181810 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

100179 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

129139 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

129083 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

65511 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

73138 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

73139 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

181811 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

- 117489
Zmiana nazwy z [Skręcanie kabli i 

złączki]

42887

181844
Wszystkie aukcje przenosimy do [Rurki 

termokurczliwe - 129138].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

129138

117490

- 181812
Zmiana nazwy z [Zaciski i wtyczki 

kablowe]

129136
Wszystkie aukcje przenosimy do [Koryta 

i listwy kablowe - 260842].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260843 Nowa kategoria

129135

260842 Nowa kategoria

65509

Systemy prowadzenia kabli

Kanały kablowe

Etykiety i oznaczenia kablowe

Końcówki żył i tuleje izolacyjne

Koryta i listwy kablowe

Łączniki, zaciski i klipsy

Przewody połączeniowe

Przewody i węże

Połączenia skręcane kabli

Rękawy kablowe

Rurki termokurczliwe

Złączki do rur kablowych

Kable i przewody telekomunikacyjne

Kable koncentryczne

Kable płaskie taśmowe

Kable światłowodowe

Kable wielożyłowe

Przewody jednożyłowe

Pozostałe

Druty i kable

Druty nawojowe

Druty oporowe
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181813

260839 Nowa kategoria

181843
Przeniesiona z [Skręcanie kabli i złączki-

117489]

260841 Nowa kategoria

260840 Nowa kategoria

- 260834 Nowa kategoria

260837 Nowa kategoria

260836 Nowa kategoria

48717 Przeniesiona z [Złącza wtykowe-65512]

73169 Przeniesiona z [Złącza wtykowe-65512]

- 260835 Nowa kategoria

181861
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181868
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181875
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

129142
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

130493
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Cinch

Do ogniw termoelektrycznych

D-Sub

HF i koncentryczne

Akcesoria do szyn

Akcesoria do złączy

Łączówki

Splittery

Złącza do kabli i przewodów

Bananowe

Mufy kablowe i odciążenia

Najazdy kablowe

Prowadniki przewodów

Przepusty i dławice kablowe

Zaciski kablowe

Złącza i zaciski kablowe
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181866
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181867
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

129143
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181858
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181860
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

73170
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181857
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Okrągłe

Płaskie

Płytek drukowanych

SMA, SMB i SMC

Światłowodowe

IDC

Modułowe/prostokątne
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181859
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181876
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

73141
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181869
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181877
Wszystkie aukcje przenosimy do [Złącza 

do kabli i przewodów - 260835].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 182412
Zmiana nazwy z [Podzespoły 

elektroniczne]

36327
Wszystkie aukcje przenosimy do [Płytki 

uniwersalne i prototypowe - 185138].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

4660
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 181879
Zmiana nazwy z [Diody 

LED,wyświetlacze LED,LCD]

181880

181881

Pozostałe podzespoły elektryczne

Diody LED, wyświetlacze LED i LCD

Pojedyncze diody LED

Tablice LED

USB

Zaciskane

Zaworowe

Pozostałe

Komponenty elektroniczne i półprzewodniki

Płytki wtykowe i prototyping

Tłumiki
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- 181882

181883

181884

181885

181887

181888
Zmiana nazwy z [Kontrolery i sterowniki 

lED]

181889

181886

181890

181878
Zmiana nazwy z [Magnesy 

elektromechaniczne]

4662

- 182017
Przeniesiona z [Elektronika i technika 

pomiarowa-92074]

182022 Zmiana nazwy z [Chłodnica Peltiera]

182018

182019

182024
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 92078].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

65489

182023

66946

182020

182021

41519 Zmiana nazwy z [Książki i instrukcje]

- 185137 Nowa kategoria

185140 Nowa kategoria

185138 Nowa kategoria

- 182415

7288

185141 Nowa kategoria

7286

181912

181914

- 185142 Nowa kategoria

181913
Przeniesiona z [Podzespoły pasywne-

182415]

58163
Przeniesiona z [Podzespoły pasywne-

182415]

181916
Przeniesiona z [Podzespoły pasywne-

182415]

181915
Przeniesiona z [Podzespoły pasywne-

182415]

Potencjometry

Pokrętła do potencjometrów

Oporniki regulowane

Rezystory dostrojcze

Dławiki, cewki i filtry

Fotorezystory

Kryształy i oscylatory

Oporniki

Płytki obwodów drukowanych i termistory

Potencjometry i rezystory nastawne

Zestawy radiatorów i wentylatorów

Książki i podręczniki do elektroniki

Płytki drukowane i prototypowe

Płytki drukowane

Płytki uniwersalne i prototypowe

Podzespoły pasywne

Higrostaty i termostaty

Pozostałe

Podzespoły wentylatorów

Produkty montażowe

Radiatory

Wymienniki ciepła

Akcesoria LED i VFD

Elektromagnesy

Kondensatory

Kontrola ogrzewania

Chłodnice Peltiera

Grzejniki

Wyświetlacze matrycowe LED

Wyświetlacze segmentowe LED

Moduły wyświetlaczy LCD

Kontrolery i sterowniki LCD

Wyświetlacze fluorescencyjne

Akcesoria LED

Moduły wyświetlania LED

Wyświetlacze belkowe LED

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 20 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

73144

- 36330

- 181891 Usuwamy tę kategorię.

181892
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181894
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181898
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181895
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181897
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181899
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181893
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Diody Zenera

Fotodiody

Diody

DIAC

Diody PIN

Diody pojemnościowe

Diody Schottky'ego

Diody TVS

Warystory

Półprzewodniki i elementy aktywne
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181901
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181900
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181896
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181902
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181903
Wszystkie aukcje przenosimy do [Diody i 

prostowniki - 260820].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260820 Nowa kategoria

65507

117488 Przeniesiona z [Złącza wtykowe-65512]

117000

58162

4666

185144 Nowa kategoria

- 181904

260821 Nowa kategoria

181907

181908

260822 Nowa kategoria

181905

Układy pamięci

Układy scalone interfejsowe

Tranzystory

Tyrystory i SCR

Układy scalone (IC)

Chipsety

Czujnikowe układy scalone

Transoptory

TRIAC

Diody i prostowniki

Płytki i płyty rozwojowe

Podstawki do układów scalonych

Regulatory mocy i konwertery

Sygnalizatory dźwiękowe

Moduły diod laserowych

Moduły mostków prostowniczych

Tyrystory

Pozostałe diody
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181909

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wbudowane procesory i sterowniki - 

159680].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181906

159680
Zmiana nazwy z [Mikrokontrolery i 

programatory]

36332
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Tranzystory - 4666].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 185147 Nowa kategoria

185148 Nowa kategoria

185149 Nowa kategoria

185150 Nowa kategoria

- 181917
Przeniesiona z [Instalacje elektryczne-

100182]

181920
Wszystkie aukcje przenosimy do [Puszki 

przyłączeniowe, obudowy - 42886].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181919
Zmiana nazwy z [Osprzęt do puszek 

przyłączeniowych]

181918

42886

55824

- 181686
Przeniesiona z 

[Stycznik,przekaźnik,rozrusznik-181678]

181694
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do przekaźników - 181697].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181697 Zmiana nazwy z [Części i osprzęt]

65464

181696

181692

Akcesoria do przekaźników

Bezpieczeństwa

Czasowe

Kontaktrony

Akcesoria do puszek połączeniowych

Osprzęt do szaf sterowniczych

Puszki przyłączeniowe, obudowy

Szafy sterownicze

Przekaźniki

Gniazda przekaźnikowe

Konwertery faz

Cyfrowe statyczne konwertery faz

Obrotowe konwertery faz

Części do konwerterów faz

Obudowy i szafy sterownicze

Pozostałe

Inne układy scalone

Układy scalone zasilania

Wbudowane procesory i sterowniki

Pozostałe
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

181693
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do przekaźników - 181697].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36829
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przekaźniki przeciążeniowe - 181689].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181690

181695

181689 Nowa kategoria

181688

36328

181691

181687

- 181845
Przeniesiona z [Wtyczki, przełączniki i 

kable-100016]

260828 Nowa kategoria

181846

26211

181847

58166

181848

58167

129111

58168

66981
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wyłączniki energetyczne - 185134].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181849
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Klawiszowe wciskane - 58166].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Piezoelektryczne i dotykowe

Klawiszowe wciskane

Kluczykowe

Kołyskowe

Mikroprzełączniki

Obrotowe

Odłączniki

Zatrzaskowe

Przełączniki

Akcesoria do przełączników

DIL i SIL

Dźwigienkowe

Joysticki i dźwignie

Nadprądowe

Półprzewodnikowe

Przekaźniki przeciążeniowe

Sterujące

Uniwersalne

Wtykowe

Moduły przekaźnikowe i karty

Przeciążeniowe
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181853
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do przełączników - 260828].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181854
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do przełączników - 260828].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260827 Nowa kategoria

260826 Nowa kategoria

181851

111607

181850

181852

111606 Zmiana nazwy z [Wyłącznik krańcowy]

- 181679
Przeniesiona z 

[Stycznik,przekaźnik,rozrusznik-181678]

181681
Wszystkie aukcje przenosimy do [IEC i 

NEMA (AC) - 181680].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181684
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do styczników - 181685].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181685 Zmiana nazwy z [Pozostałe]

181680

181683

181682

260819 Nowa kategoria

- 181939

+ 181940

+ 36315

+ 181992

+ 181948

25409

Technika pomiarowa i kontrolna

Analizatory i rejestratory danych

Części i osprzęt

Generatory i źródła sygnału

Kamery i obrazowanie

Książki i instrukcje

Styki pomocnicze i bloki

Akcesoria do styczników

IEC i NEMA (AC)

Oświetlenia

Specjalne

Styczniki próżniowe

Wciskane

Wybierakowe

Wychylne

Wyłączniki krańcowe i przełączniki zatrzaskowe

Styczniki

IEC i NEMA (DC)

Uchwyty przełącznikowe

Pozostałe

Przełączniki magnetyczne i kontaktrony

Przełączniki sterujące

Suwakowe
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66991
Przeniesiona z [Instalacje elektryczne-

100182]

- 181968

163824

181969

181989

181991

50965

58289

181972

181978

183484

181990

181980

25421

58278

73160

25423

181981

73162

181973

181970

181979

+ 181982

+ 50960

181971

+ 181974

14955

4678

- 181954

181959

181956

181958

181955

181961

181960

181957

181962

- 183479

183481

183482

183480

183483

- 181963

181966

181964

Systemy PXI i VXI

Jednostki PXI i VXI

Karty i moduły PXI i VXI

Pozostałe

Systemy NIM i CAMAC

Kontrolery NIM i CAMAC

Moduły NIM i CAMAC

Obudowy NIM i CAMAC

Pozostałe

Sondy HF

Sondy logiczne

Sondy prądu

Sondy przetwornikowe

Sondy wbijane

Sondy wysokiego napięcia

Testery uziemienia

Urządzenia kontrolne i reflektometria

Wykrywacze metali

Pozostałe

Przewody i sondy

Przewody do multimetrów

Mierniki światła i natężenia

Mierniki światłowodów

Obrotomierze cyfrowe

Przepływomierze

Termometry i higrometry

Testery obwodu i multimetry

Mierniki HF i mikrofalowe

Mierniki LCR i impedancji

Mierniki montażowe

Mierniki objętościowe i ESR

Mierniki poziomu dźwięku

Mierniki poziomu sygnału

Detektory gazu

Detektory promieniowania

EMF i mierniki Gaussa

Liczniki częstotliwości

Manometry i barometry

Mierniki drgań

Liczniki prądu

Narzędzia pomiarowe, detektory

Akcesoria do wykrywaczy metali

Anemometry

Aparaty USG

Części i osprzęt
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

181965

181967

+ 181998

40004

- 181929
Przeniesiona z [Instalacje elektryczne-

100182]

181937

181932
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Transformatory impulsowe - 260830].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181930

181931

260831 Nowa kategoria

181933

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Transformatory energetyczne - 

260831].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260830 Nowa kategoria

260829 Nowa kategoria

181935

181936

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Transformatory energetyczne - 

260831].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181934
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Transformatory impulsowe - 260830].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181938
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przekładniki prądowe - 181931].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181815
Przeniesiona z [Bezpieczniki i wyłączniki 

ochronne-181814]

Zasilacze impulsowe

Pozostałe

Wyłączniki ochronne

Transformatory energetyczne

Transformatory przenośne bezpieczeństwa

Transformatory impulsowe

Transformatory przemysłowe i uniwersalne

Transformatory telekomunikacyjne i audio

Transformatory toroidalne

Pozostałe

Transformatory

Części i osprzęt

LAN (Ethernet)

Oszczędne i nastawne

Przekładniki prądowe

Kontrolery PXI i VXI

Pozostałe

Testery i kalibratory
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181818
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Odłączniki i rozłączniki - 185135].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181817
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Odłączniki i rozłączniki - 185135].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181816
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wyłączniki energetyczne - 185134].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181820
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wyłączniki energetyczne - 185134].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181819
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wyłączniki energetyczne - 185134].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181822
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wyłączniki energetyczne - 185134].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181832
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260824].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

181841
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181833 Usuwamy tę kategorię.

Próżniowe

Wyłączniki instalacyjne (MCCB)

Pozostałe

Akcesoria do bezpieczników

Osłony bezpieczników

Uchwyty i bloki bezpieczników

Instalacyjne (LS)

Odłączniki (LBS)

Otwarte (ACB)
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181834
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181835
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181836
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181837 Usuwamy tę kategorię.

181838
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181839
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181840
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181842
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Testery i wyciągacze

Akcesoria montażowe

Bloki bezpieczników

Klipsy do bezpieczników

Uchwyty do bezpieczników

Testery i ściągacze

Ściągacze do bezpieczników

Testery bezpieczników
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66994
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do bezpieczników - 260824].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

129085

185134 Nowa kategoria

185135 Nowa kategoria

181821

- 181921
Przeniesiona z [Instalacje elektryczne-

100182]

181922

66995

181923

181924

181925
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do zasilaczy - 181924].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

92078

+ 11874

+ 11890

+ 183978

+ 109471

- 41498 Nowa kategoria

- 260848 Nowa kategoria

260849 Nowa kategoria

112389 Nowa kategoria

260850 Nowa kategoria

40502

Przeniesiona z [Materiały, elementy 

budowlane-34935] Zmiana nazwy z 

[Piasek, żwir i kamyki]

- 40509 Przeniesiona z [Budownictwo-11765]

29101

83464

29105

54034

40510

- 260863 Nowa kategoria

147791 Nowa kategoria

260864 Nowa kategoria

260865 Nowa kategoria

260866 Nowa kategoria

Drewno i materiały drewnopochodne

Drewno budowlane

Panele ścienne i okładziny

Płyty drewnopochodne

Forniry i okleiny krawędziowe

Budownictwo specjalistyczne

Wyburzanie i składowanie odpadów

Udrażnianie i inspekcje kanalizacji

Budownictwo podziemne

Części i osprzęt

Pozostałe

Materiały i elementy budowlane

Beton, cement i mury

Beton, gips, zaprawa i cement

Cegły i bloczki betonowe

Płyty chodnikowe i kostki brukowe

Żwir, piasek i kamienie

Inne zasilacze

Pozostałe

Gastronomia i branża spożywcza

Handel i reklama

Hydraulika, pneumatyka i pompy

Kleje i uszczelniacze

Akcesoria

Zasilacze

Zasilacze impulsowe

Zasilacze bezprzerwowe UPS

Akumulatory UPS

Akcesoria do zasilaczy

Pozostałe

Różnicowoprądowe

Wyłączniki energetyczne

Odłączniki i rozłączniki
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- 260851 Nowa kategoria

58142 Nowa kategoria

260852 Nowa kategoria

124511
Przeniesiona z [Okucia-124508] Zmiana 

nazwy z [Okucia drzwiowe]

- 46544 Nowa kategoria

260905 Nowa kategoria

260875 Nowa kategoria

260876 Nowa kategoria

260877 Nowa kategoria

71403 Nowa kategoria

260878 Nowa kategoria

260879 Nowa kategoria

260906 Nowa kategoria

- 260880 Nowa kategoria

260882 Nowa kategoria

260885 Nowa kategoria

260883 Nowa kategoria

63897 Nowa kategoria

260881 Nowa kategoria

260884 Nowa kategoria

63898 Nowa kategoria

124539

Przeniesiona z [Sanitariaty-124533] 

Zmiana nazwy z [Umywalki i szafki pod 

umywalki]

63907 Nowa kategoria

63900 Nowa kategoria

- 260908 Nowa kategoria

63894 Nowa kategoria

260862 Nowa kategoria

- 260867 Nowa kategoria

260868 Nowa kategoria

260869 Nowa kategoria

260870 Nowa kategoria

260871 Nowa kategoria

260872 Nowa kategoria

260873 Nowa kategoria

260874 Nowa kategoria

- 62328 Przeniesiona z [Budownictwo-11765]

62329

62331

62330

45693

- 260901 Nowa kategoria

Katalogi i prospekty

Podręczniki

Pozostałe

Okna i okucia okienne

Drewniane belki i wsporniki

Listwy sztukatorskie

Listwy do okien i drzwi

Drewniane elementy ozdobne

Literatura

Instrukcje i podręczniki

Izolacje

Akcesoria do izolacji

Listwy i elementy ozdobne

Dekoracje i listwy ozdobne

Listwy przypodłogowe i cokoły

Listwy ścienne

Izolacje do rur

Rury i przewody rurowe

Umywalki

Zawory

Złączki rurowe

Izolacje i akcesoria do izolacji

Hydraulika przemysłowa

Akcesoria do armatury

Akcesoria do umywalek

Akcesoria sanitarne

Armatura

Części do odpływów

Farby przemysłowe

Mieszadła i mieszalniki

Systemy natryskowe

Części do systemów natryskowych

Środki do usuwania farb i lakierów

Folie ochronne i plandeki

Drzwi

Ościeżnice do drzwi

Okucia i akcesoria do drzwi

Farby przemysłowe, lakiery i akcesoria

Pędzle, wałki i kuwety

Lakiery przemysłowe

Drzwi i okucia drzwiowe
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124452

Przeniesiona z [Materiały, elementy 

budowlane-34935] Zmiana nazwy z 

[Szkło i luksfery]

260902 Nowa kategoria

114015
Przeniesiona z [Okucia-124508] Zmiana 

nazwy z [Okucia okienne]

260903 Nowa kategoria

260904 Nowa kategoria

- 260845 Nowa kategoria

260846 Nowa kategoria

260847 Nowa kategoria

105994 Nowa kategoria

- 260856 Nowa kategoria

105992 Nowa kategoria

260857 Nowa kategoria

260858 Nowa kategoria

260859 Nowa kategoria

260860 Nowa kategoria

260861 Nowa kategoria

- 260886 Nowa kategoria

260887 Nowa kategoria

260888 Nowa kategoria

260889 Nowa kategoria

260890 Nowa kategoria

22566

Przeniesiona z [Materiały, elementy 

budowlane-34935] Zmiana nazwy z 

[Dachówki i rynny]

260891 Nowa kategoria

260892 Nowa kategoria

260907 Nowa kategoria

- 260893 Nowa kategoria

260896 Nowa kategoria

260895 Nowa kategoria

260897 Nowa kategoria

260898 Nowa kategoria

260900 Nowa kategoria

260894 Nowa kategoria

260899 Nowa kategoria

- 260853 Nowa kategoria

34936

Przeniesiona z [Materiały, elementy 

budowlane-34935] Zmiana nazwy z 

[Płyty karton-gips, budowlane]

260854 Nowa kategoria

260855 Nowa kategoria

1268 Nowa kategoria

- 11815Medycyna i laboratoria

Zestawy do budowy balustrad

Suche zabudowy

Płyty gipsowo-kartonowe

Tynki, szpachle i zaprawy

Taśmy klejące i akcesoria

Pozostałe

Akcesoria do balustrad

Balustrady

Przemysłowe klatki schodowe

Słupy

Stopnice i podstopnice

Tralki i słupki

Hydroizolacje i uszczelnienia dachu

Dachówki i gonty

Folie i membrany dachowe

Wentylatory dachowe

Podbitki dachowe

Schody przemysłowe

Profile łączące do podłóg

Podkłady podłogowe i izolacja akustyczna

Pokrycia dachowe i rynny

Rynny

Akcesoria do rynien

Nasady kominowe

Panele sufitowe

Podłogi i płytki

Dywany i wykładziny podłogowe

Pielęgnacja podłóg

Płytki podłogowe i ścienne

Akcesoria do płytek podłogowych i ściennych

Okucia i akcesoria do okien

Moskitiery do okien

Parapety

Panele sufitowe i akcesoria

Kratki sufitowe i systemy podwieszania sufitu

Części i akcesoria do podwieszania sufitu

Pustaki szklane, płyty i szyby

Okna handlowe i przemysłowe
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+ 30782

+ 30840

+ 70416

+ 70412

+ 32804

+ 70408

+ 30807

+ 42543

+ 83655

+ 124706

+ 33756

+ 30833

9770

+ 124811

- 123099

+ 124424

124417

127786

65556

+ 124394

+ 124418

- 54028

124401

+ 145444

145467

124439

124415

124413

63914

- 25257

145492

131267

145487

124431

145490

145489

145491

145488

- 66984 Przeniesiona z [Kable i przewody-73136]

66985

181855

111613

66987

181856

66986

Nożyce do kabli

Ściągacze izolacji

Spawarki światłowodowe

Układarki do kabli

Przecinarki do płytek

Przecinarki do rur

Pozostałe

Narzędzia i akcesoria do kabli

Giętarki do rur

Maszyny do ściągania izolacji

Narzędzia do wycinania

Narzynki

Noże do wykładzin

Nożyce do blach

Nożyce do drutu

Przecinaki do szkła

Gwintowniki i narzynki

Haki do skrzyń

Kielnie

Klucze kołkowe

Klucze płaskie

Młotki

Elektronarzędzia

Imadła

Narzędzia pneumatyczne

Narzędzia pomiarowe i kontrolne

Narzędzia ręczne

Dłuta

Wyposażenie gabinetu i kliniki

Pozostałe

Pozostałe produkty medyczne

Narzędzia, sprzęt warsztatowy

Akcesoria do elektronarzędzi

Drabiny

Medyczne pomoce dydaktyczne

Sprzęt medyczny

Stomatologia i ortodoncja

Technika dentystyczna

Technika laboratoryjna

Wyposażenie dla lekarzy

Diagnostyka

Fizjoterapia, rehabilitacja i opieka

Instrumenty chirurgiczne

Medycyna niekonwencjonalna

Medycyna ratunkowa
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66988

111614

42889

66990

145486

124403

124412

109464

118826

+ 124404

181911
Przeniesiona z [Podzespoły 

elektroniczne-182412]

145463

124411

83593

181865
Przeniesiona z [Narzędzia i osprzęt do 

wtyczek-181862]

145479

145448

57471

65549

124429

124410

124430

145480

- 145470

145472

145471

83597

124414

83602

145473

145474

83594

145475

57470

181864
Przeniesiona z [Narzędzia i osprzęt do 

wtyczek-181862]

32146

+ 62309

36834

34328

131266

29104

- 22575

+ 68516

Stoły warsztatowe

Wyroby żelazne

Pozostałe

Obróbka drewna i stolarstwo

Drewno i tworzywa drzewne

Zestawy śrub

Pozostałe

Zestawy narzędziowe do złącz

Pozostałe

Specjalne narzędzia

Śruby, kołki i gwoździe

Klucze imbusowe

Mechanika precyzyjna

Torxy i torxy zewnętrzne

Wkręty krzyżowe

Wkręty proste

Zestawy bitów

Szczotki druciane

Szczypce

Szpachle

Wkrętaki i zestawy

Elektryka

Klucze dynamometryczne

Ściągacze i narzędzia do zakładania

Ściski stolarskie

Siekiery i topory

Skrzynie i torby narzędziowe

Strugi

Strugi i żłobniki

Pilniki

Piły

Pincety precyzyjne

Przebijaki

Rozwiertaki

Ściągacze

Zestawy narzędzi dla elektryków

Pozostałe narzędzia elektryczne

Narzędzia tapicerskie

Narzędzia wielofunkcyjne

Papier i bloki ścierne

Pędzle i wałki malarskie

Wkładki do zaciskarek

Zaciski kablowe
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+ 68549

+ 115396

+ 115399

- 11804

+ 110840

+ 32156

46374

+ 46357

+ 165156

36836

+ 182941

+ 46375

- 182919

- 182920

62327
Przeniesiona z [Materiały, elementy 

budowlane-34935]

182921

182922

182923

182924

182925

182926

182927

182928

182929

182930

182931

182932

+ 61792

+ 182933

+ 182937

22592

- 11897

+ 183810

+ 183838

+ 183951

+ 183841

+ 57017

+ 183848

+ 183853

+ 183868

+ 183970

+ 183887

- 40005

+ 70299

68535

Artykuły biurowe, papiernicze

Artykuły zoologiczne

Systemy zabezpieczeń LOTO

Wyposażenie służb publicznych

Monitoring obiektów

Osobiste wyposażenie ochronne

Znaki i kierowanie ruchem

Oferty hurtowe i wyprzedaże

Ochrona i obsługa obiektów

Kontrola dostępu

Oświetlenie obiektów

Wyposażenie łazienek obiektów

Wyposażenie ochronne obiektów

Ochrona przeciwpożarowa

Rury czworokątne

Drut metalowy (nie elektryczny)

Guma i tworzywa sztuczne

Węglowe

Grafitowe

Pozostałe

Rury sześciokątne

Pręty okrągłe

Rury okrągłe

Płytki i płyty

Kule

Pręty czworokątne

Stopy i metale

Stal budowlana

Kątowniki

Rury

Krążki i tarcze

Pręty sześciokątne

Narzędzia obróbki maszynowej

Odzież robocza i ochronna

Podręczniki i literatura

Spawanie i lutowanie

Sprzęt pomiarowy i kontrolny

Surowce

Maszyny i urządzenia

Narzędzia obróbki maszynowej

Obróbka metali i ślusarstwo

Łożyska

Maszyny

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne

Farby, lakiery i kleje
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+ 69328

+ 70303

45089

259696

70295

+ 74143

+ 35374

107119

260000

+ 83558

+ 78688

+ 74156

+ 68503

45065

259701

+ 74151

+ 78683

+ 57530

- 26238

+ 25344

+ 78662

+ 61771

29114

+ 45697

36793

+ 127854

45702

78676

+ 127859

29113

36791

54050

127861

32149

45706

- 4659

+ 124626

124648

+ 124639

- 45033

+ 136274

+ 136284

+ 136277

47701

29124

- 11748

Maszyny i urządzenia

Wyposażenie krawieckie

Tkaniny i materiały

Części i akcesoria

Pozostałe

Rolnictwo i leśnictwo

Wizytówki

Produkcja i przemysł

Oleje i smary

Prądnice i generatory prądu

Inne wyposażenie

Przemysł tekstylny i pokrewne

Pomiar kolorów i narzędzia

Skanery

Składarki, maszyny insertujące

Stoły podświetlane i kasetony

Tusze

Typy, czcionki i cliparty

Maszyny do cięcia

Maszyny drukarskie i plotery

Maszyny frankujące

Maszyny introligatorskie

Naświetlarki i wywoływarki

Papier ksero i do drukarki

Zdrowie i uroda

Zegarki i biżuteria

Poligrafia i kopiowanie

Bindownice i zszywacze

Kserokopiarki i tonery

Laminarki i folie

Przybory i akcesoria kuchenne

Sport i fitness

Sprzęt AGD

Telefony komórkowe i stacjonarne

TV, audio i video

Zabawki i modelarstwo

Książki

Majsterkowanie i ogród

Odzież i dodatki

Oferty specjalne i promocyjne

Oprogramowanie i gry PC

Produkty spożywcze

CD, DVD i VHS

Dekoracje do domu

Kamery, aparaty i optyka

Komputery
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- 123051

+ 127840

+ 110671

+ 57458

- 123087

123093

123094

123090

123092

123095
Zmiana nazwy z [Tarcze do wału 

campbella]

123089

123091

123096

123088

115378

47691

96469

47699

+ 29081

+ 26186

+ 57462

113991

+ 123098

+ 169118

+ 40473

+ 47690

- 29093

29073

29100

29078
Zmiana nazwy z 

[Przenośniki,podajniki,dmuchawy]

29088

29087

+ 78635

45685

29085

- 46534

+ 183869

+ 183935

+ 184297

184306

184307

183873

+ 184308

+ 184312

Myjki i odkurzacze parowe

Czyszczenie podłóg i tapicerki

Środki czyszczące i odkażające

Sprzęt do czyszczenia ręcznego

Wózki, worki i środki do prania

Wózki do sprzątania

Worki do wózków do sprzątania

Worki na śmieci i odpady

Dojarki schładzarki

Silosy

Ogrodzenia i płoty

Części i osprzęt

Pozostałe

Sprzątanie budynków

Sprzęt dla leśnictwa

Technika ogrodnicza, komunalna

Wyposażenie gospodarstwa

Nawadnianie i zraszanie

Karmienie i hodowla

Przenośniki, podajniki i dmuchawy

Literatura i filmy

Maszyny rolnicze i traktory

Odzież robocza i ochronna

Pasze

Rolnictwo specjalistyczne

Sadzonki i nasiona

Zęby do wału rotora

Zgarniaki

Pozostałe

Folie i plandeki

Pasy, taśmy i łańcuchy

Pozostałe

Noże do kosiarek rotacyjnych

Noże glebogryzarek, sieczkarni

Redlice do kultywatorów

Tarcze do wału Campbella

Tarcze i zęby do bron

Zęby do ładowarki czołowej

Części i osprzęt

Do przyczep

Do pił łańcuchowych

Do traktorów

Do urządzeń rolniczych

Bijaki młotkowe i noże
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+ 183762

+ 183778

- 42909

+ 260499

+ 109477

+ 260062

+ 260068

+ 53295

+ 66996

+ 183974

42912

- 26221

+ 184149

+ 184161

+ 184165

260910 Nowa kategoria

+ 184174

+ 109551

+ 184227

+ 19273

+ 57004

92079

26220

31485

26224

- 36350

47704

78721

47702

+ 131295

56553

29132

- 316

+ 110684

+ 110717

+ 22361

- 110747

110756 Zmiana nazwy z [Copy writing, SEO]

110753

22358

+ 110754

110748

110752

110750

110749

110751

Powierzchnie reklamowe

Projektowanie reklam

Projekty graficzne

Ulotki, banery i materiały reklamowe

Usługi multimedialne

Zdjęcia

Fitness i wypoczynek

Internet i IT

Marketing i reklama

Copy writing i SEO

Media i PR

Poligrafia i kopiowanie

Maszyny i urządzenia

Tworzywa sztuczne i materiały

Urządzenia i narzędzia

Pozostałe

Usługi

Budownictwo i remonty

Podręczniki i książki

Sprzedaż hurtowa luzem

Pozostałe

Tworzywa sztuczne i chemia

Części zamienne i osprzęt

Formy wtryskowe

Załadunek i rozładunek towaru

Wciągniki, dźwigi i olinowanie

Drabiny, rusztowania i podesty

Pakowanie i wysyłka

Regały i magazynowanie

Kontenery transportowe

Pozostałe

Transport i logistyka

Wózki, taczki i sztaplarki

Koła i kółka stałe i obrotowe

Systemy przenośnikowe i części

Plandeki

Systemy HVAC

Sprzęt chłodniczy

Komponenty HVAC

Części i akcesoria do HVAC

Narzędzia HVAC

Podgrzewacze wody

Myjki ciśnieniowe i osprzęt

Zwalczanie szkodników

Technika HVAC

Urządzenia klimatyzacyjne i grzewcze
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22366

+ 110699

+ 110764

110703

22367

+ 110757

+ 22351

+ 9559

+ 110780

+ 22356

+ 110775

+ 9560

317

+ 183900

- 104597

141307

+ 96462

77148

78734

77146

- 131708

131719

131710

131709

131722

131713

131717

131715

131718

131714

131712

131711

131720

131721
Zmiana nazwy z [Wałki, papiloty, 

klipsy,klamry]

131716

56547

+ 11759

83673

83669

83672

83671

56548

56550

83670

56549

Wyposażenie studia fotograficznego

Wyposażenie zakładów szklarskich

Zakłady szewskie i ślusarskie

Sprzedaż firm i domen

Wyposażenie dla optyków

Wyposażenie dla stoczni

Wyposażenie do produkcji instrumentów

Wyposażenie grawerni

Wyposażenie kuźni

Produkty kosmetyczne

Suszarki do włosów

Umywalki i fotele

Wałki, papiloty, klipsy i klamry

Witryny, szafki i regały

Pozostałe

Grzebienie i szczotki

Hokery

Lustra

Nożyczki

Peleryny i fartuchy

Pomocniki i wózki

Przemysł odlewniczy

Przemysł papierniczy

Salon fryzjerski i kosmetyczny

Armatura umywalkowa

Fotele fryzjerskie

Golarki do brody i włosów

Pozostałe

Wyroby mocujące i metalowe

Pozostałe branże i produkty

Artykuły pogrzebowe

Energia, surowce i recykling

Jarmarki i wesołe miasteczka

Sprzątanie i ochrona budynków

Szkolenia, seminaria i nauka

Transport i logistyka

Usługi biurowe

Usługi dla zwierząt

Usługi konsultingowe

Pozostałe

Naprawy domowe i sprzątanie

Nianie i opieka nad dorosłymi

Ogrodnictwo

Przygotowanie i organizacja targów

Przyjęcia, catering i eventy
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9715

+ 625

+ 1249

- 619

+ 180008

- 3858

- 180009

183389

+ 181223

41408

47075

33050

46680

46677

46682

148640

22671

41431

85857

22672

- 181222

41413

159952

101973

41417

41418

41414

101974

41411

41419 Zmiana nazwy z [Multiefekty]

41412

41415

41416

41420

41421

41422

101975

22669

7266

47067

33021

4713

181221

22966

33034

181220Gitary hawajskie

Części do gitar

Gitary akustyczne

Gitary basowe

Gitary cigar box

Gitary elektro-akustyczne

Gitary elektryczne

Phasery

Procesory efektów

WahWah i Volumen

Zasilacze

Pozostałe

Pozostałe

Loopery

Multiefekty basowe

Multiefekty gitarowe

Obudowy

Opóźnienia, echa i pogłosy

Overdrive

Chorusy

Dostosowane

Filtry i modulacja

Flangery

Fuzz

Kompresory

Podnóżki

Statywy

Struny

Suwaki i tłumiki

Tunery

Urządzenia do efektów

Futerały i pokrowce

Kable

Kapodastry

Konserwacja i czyszczenie

Paski do gitar

Plektrony

Instrumenty Muzyczne

Akcesoria ogólne

Gitary i basy

Akcesoria

Akcesoria do wzmacniaczy

Części

Pozostałe

Fotografia i Kamery

Gry i Konsole
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119544

159948

181219

38072

- 84659 Usuwamy tę kategorię.

64398
Wszystkie aukcje przenosimy do [Gitary 

basowe - 4713].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

47066
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [33021].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

47074
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [33034].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

621

+ 180173

- 180010

182149

38088 Zmiana nazwy z [Keybordy elektryczne]

16219

+ 181225

+ 181489

+ 181224

1289

- 181162

+ 181488

+ 181163

+ 181170

- 181193

181194 Zmiana nazwy z [Keybordy elektryczne]

181195

+ 181196

+ 181491

182215

181201

Keyboardy elektryczne

Organy

Pianina i fortepiany

Folk i muzyka świata

Akcesoria

Pozostałe

Pozostałe

Instrumenty muzyczne vintage

Instrumenty dęte vintage

Gitary i basy vintage

Perkusje vintage

Instrumenty klawiszowe vintage

Klawesyny

Keyboardy elektryczne

Organy

Pianina i fortepiany

Folk i muzyka świata

Akcesoria

Basy

Gitary akustyczne

Gitary elektryczne

Pozostałe

Instrumenty dęte

Instrumenty klawiszowe

Gitary klasyczne

Gitary podróżne

Gitary rezofoniczne

Wzmacniacze

Zestawy gitarowe
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+ 119023

+ 180012

+ 180016

+ 182150

+ 180015

+ 180014

308

- 1

+ 8717

+ 30699

+ 8754

- 9819

+ 139

- 27524

8593

8595

8601

18647
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

pojedyncze - 183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

8597

8596

8600

8599

8587

8598

8602

8594

8603

8604

+ 39189

+ 18659

+ 8605

+ 8824

+ 8802

+ 8636

+ 259135

+ 8710

+ 8894

- 8662

- 182982

- 182983 Usuwamy tę kategorię.

Jajka niespodzianki

Karty na wymianę

Niesportowe karty na wymianę

Karty Batman

Figurki

Flakony i mydła

Gospodarstwo domowe i kuchnia

Gry planszowe i fabularne

Historia i polityka

Inne kolekcje

Zabawki

Zdjęcia i filmy

Zegarki

Pozostałe

Ezoteryka, mistyka i magia

Fantasy

Magiczne Królestwo

Odzież

Plakaty

Pluszaki

Płyty CD, winyle i kasety

Przypinki i monety

Vintage

Współczesne

Figurki

Gospodarstwo domowe

Gry i puzzle

Karty kolekcjonerskie

Pozostałe

Kolekcje

Autografy

Biurowe, papiernicze

Czasy komunizmu

Disneyana

Smyczkowe i szarpane vintage

Instrumenty perkusyjne

Instrumenty smyczkowe i szarpane

Kursy

Nuty i śpiewniki

Sprzęt pro-audio
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37893
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182984
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182985
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182986
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 182987 Usuwamy tę kategorię.

99978
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182988
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182989
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty Benchwarmer

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 43 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

182990
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182991
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 219].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 182992 Usuwamy tę kategorię.

60801
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182993
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182994
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182995
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 182996 Usuwamy tę kategorię.

182997
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Oryginalne pakiety kart

Karty Game of Thrones

Karty pojedyncze

Oryginalne pakiety kart

Gadżety Benchwarmer

Karty Doctor Who

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart
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182998
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182999
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183000
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183001 Usuwamy tę kategorię.

60235
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183002
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183003
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183004
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Karty Garbage Pail Kids

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart
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183005
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 219].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 100899 Usuwamy tę kategorię.

672
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183035
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

99980
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183061
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183006 Usuwamy tę kategorię.

73570
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183007
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Karty Gwiezdne wojny

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty Harry Potter

Gadżety Garbage Pail Kids
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183008
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183009
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183010 Usuwamy tę kategorię.

60232
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183011
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183012
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183013
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183014 Usuwamy tę kategorię.

60226
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty Marsjanie atakują!

Karty pojedyncze

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty James Bond

Karty pojedyncze
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183015
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183016
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183017
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183018
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 219].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 183019 Usuwamy tę kategorię.

183020
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183021
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183022
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Kompletne zestawy kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Gadżety Marsjanie atakują!

Karty Marvel Movie

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kolekcje i serie kart
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183023
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

156521
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

pojedyncze - 183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183024 Usuwamy tę kategorię.

37894
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183025
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183026
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183027
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183028 Usuwamy tę kategorię.

60808
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty Star Trek

Karty pojedyncze

Oryginalne pakiety kart

Karty niesportowe vintage

Karty Spider-Man

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart
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183029
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183030
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183031
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183036 Usuwamy tę kategorię.

60240
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183037
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183038
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183039
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Oryginalne pakiety kart

Karty Wacky Packages

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart
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183040
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 219].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 183041 Usuwamy tę kategorię.

183042
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183043
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183044
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183045
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 60225 Usuwamy tę kategorię.

60798
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183032
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Karty Władca Pierścieni

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Gadżety Wacky Packages

Karty Walking Dead

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart
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183033
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183034
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 183046 Usuwamy tę kategorię.

48829
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183047
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183051].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183048
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183052].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183049
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [183053].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183050

183051

183052

183053

261035 Nowa kategoria

261036 Nowa kategoria

183054

- 183056

261037 Nowa kategoriaGablotki i stojaki na karty

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Ekspozytory do kart

Kartoniki do kart

Puste opakowania

Akcesoria do kart

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty pojedyncze

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Karty X-Men
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259149
Zmiana nazwy z [Sztywne koszulki i 

protektory]

259150

183059

261038 Nowa kategoria

259148
Zmiana nazwy z [Torebki i koszulki na 

karty]

171198

219

+ 212

60811

- 2536

- 19107 Usuwamy tę kategorię.

38292
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

unikatowe TCG - 183454].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

19113
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kolekcje i serie TCG - 183455].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

19109

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Ekspozytory do busterów TCG - 

261044].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183445
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Startery i decki TCG - 183457].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

49196
Wszystkie aukcje przenosimy do [Talie 

graczy TCG - 183458].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Karty unikatowe MTG

Kolekcje i serie MTG

Bustery MTG

Startery i decki MTG

Talie graczy MTG

Katalogi cenowe i publikacje

Pozostałe

Sportowe karty na wymianę

Karty telefoniczne

Kolekcjonerskie gry karciane

Magic: The Gathering

Koszulki toploader

Pudełka do przechowywania

Segregatory na karty i wkłady

Tace do sortowania kart

Torebki, koszulki i protektory na karty
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19114
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompletne zestawy TCG - 183459].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

218
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 2535].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 183466 Usuwamy tę kategorię.

2611
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

unikatowe TCG - 183454].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

104049
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kolekcje i serie TCG - 183455].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

4301

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Ekspozytory do busterów TCG - 

261044].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183467
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Startery i decki TCG - 183457].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183468
Wszystkie aukcje przenosimy do [Talie 

graczy TCG - 183458].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Talie graczy Pokémon

Pozostałe

Gry karciane Pokémon

Karty unikatowe Pokémon

Kolekcje i serie Pokémon

Bustery Pokémon

Startery i decki Pokémon

Kompletne zestawy MTG
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104046
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompletne zestawy TCG - 183459].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

2608
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 2535].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 31393 Usuwamy tę kategorię.

31395
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

unikatowe TCG - 183454].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

49209
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kolekcje i serie TCG - 183455].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31396

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Ekspozytory do busterów TCG - 

261044].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183452
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Startery i decki TCG - 183457].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183453
Wszystkie aukcje przenosimy do [Talie 

graczy TCG - 183458].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Bustery Yu-Gi-Oh!

Startery i decki Yu-Gi-Oh!

Talie graczy Yu-Gi-Oh!

Kompletne zestawy Pokémon

Pozostałe

Gry karciane Yu-Gi-Oh!

Karty unikatowe Yu-Gi-Oh!

Kolekcje i serie Yu-Gi-Oh!
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49203
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompletne zestawy TCG - 183459].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31397
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 2535].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 183460

183463
Zmiana nazwy z [Kości i liczniki życia do 

TCG]

183461

261040 Nowa kategoria

183464

261039 Nowa kategoria

183462 Zmiana nazwy z [Pudełka na decki TCG]

183465

261043 Nowa kategoria

261042 Nowa kategoria

183456

261044 Nowa kategoria

261045 Nowa kategoria

183454

261041 Nowa kategoria

183455

183459

183457

183458

2535

+ 63

+ 15502

+ 8820

+ 9831

+ 195

30726

+ 8991

+ 52164

+ 25798

+ 26544

+ 19823

+ 152

- 19830

55004

Science fiction

Serie i produkty licencyjne

Bean Bags

Pamiątki eBay

Pocztówki

Policja i władze państwowe

Pory roku i święta

Powieści

Promocja i reklama

Pozostałe

Komiksy i artykuły dla fanów

Militaria

Minerały i skamieniałości

Naklejki i karty kolekcjonerskie

Pamiątki

Karty unikatowe TCG

Katalogi cenowe i publikacje TCG

Kolekcje i serie TCG

Kompletne zestawy TCG

Startery i decki TCG

Talie graczy TCG

Segregatory na karty TCG

Tuby do mat do gry TCG

Woreczki na kości do gry TCG

Bustery TCG

Ekspozytory do busterów TCG

Kartoniki do busterów TCG

Kości do gry do TCG

Koszulki na karty TCG

Liczniki życia do TCG

Maty do gry TCG

Monety TCG

Puszki i pudełka na decki TCG

Kompletne zestawy Yu-Gi-Oh!

Pozostałe

Akcesoria TCG
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68742

+ 8780

- 7112

7114

7116
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

pojedyncze - 183050].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

7113

+ 88931

8889

37430

55005

+ 12204

55006

35501

+ 10504

68740

28713

68741

19832

8890

34974

+ 26612

+ 8875

+ 9832

+ 417

+ 47499

+ 93148

- 58058

+ 183062

171485

+ 176970

180235

+ 175672

+ 171957

+ 31530

+ 175673

+ 171961

+ 175698

+ 11176

- 182094

31492

74941

Kable audio i przejściówki

Kable i adaptery do dysków

Akcesoria do laptopów i komputerów

Części i podzespoły komputerów

Drukarki, skanery i akcesoria

Sieci firmowe i serwery

Sieci domowe i akcesoria

Przewody i złącza

Drukarki 3D i akcesoria

Tablety i czytniki e-booków

Akcesoria do tabletów i e-booków

Części do tabletów i czytników

Laptopy i netbooki

Komputery stacjonarne

Technika i sprzęt

Trafika

Transport

Wpinki i przypinki

Zupełnie zwariowane

Komputery i Tablety

Słoń Benjamin

SpongeBob

Uli Stein

Ulica Sezamkowa

Pozostałe

Świat zwierząt

Monchhichi

My Little Pony

Nici

Pimboli

Pokèmon

Pucca

Figurki

Karty kolekcjonerskie

Pozostałe

Hello Kitty

Janosch

Miś z błękitnego domu

Bernd das Brot

Diddl

Digimon
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31493

- 20311

67857

64035

175681

64043

67276
Zmiana nazwy z 

[Rozgałęźniki,łączniki,adaptery]

67279

101282

158840

182097

182095

44932

51169

67858

116848

182096

58300

3668

- 165

+ 80133

+ 182085

31509

131542

169

39976
Zmiana nazwy z [Napędy taśmowe, 

streamery]

158817

51071

158816

175671

167

+ 162497

+ 18793

+ 86722

+ 3676

3516

+ 11189

162

+ 267

- 3187

- 259482

+ 259273

+ 259294

+ 259490

Artykuły elektryczne

Gniazda, przełączniki i akcesoria

Kable elektryczne, przewody i akcesoria

Przedłużacze i akcesoria

Klawiatury, myszy i wskaźniki

Podręczniki i instrukcje

Stare komputery i akcesoria

Pozostałe

Książki

Majsterkowanie

Ramki do montażu dysków

Stacje kopiujące

Pozostałe

Monitory, projektory i akcesoria

Oprogramowanie

Zasilanie awaryjne i rozdział mocy

Nagrywarki CD, DVD i Blu-ray

Napędy CD, DVD i Blu-ray

Napędy FDD, Zip i Jaz

Napędy taśmowe i streamery

Obudowy i stacje dokujące

Pamięci przenośne

Switche KVM

Testery kabli i sieci

Pozostałe

Dyski i napędy

Czyste nośniki i akcesoria

Dyski twarde HDD, SSD i NAS

Kable i złącza sieciowe

Kable KVM

Kable, huby i adaptery USB

Narzędzia

Opaski i organizery kabli

Parallel, Serial i PS/2

Kable koncentryczne

Kable światłowodowe

Rozgałęźniki, łączniki i adaptery

Wtyczki, gniazda i ramki

Pozostałe

Kable i przejściówki do monitorów/AV

Kable i adaptery Firewire

Kable i adaptery sieciowe

Kable DSL/telefoniczne (RJ-11)

Kable Ethernet (RJ-45/8P8C)
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- 259483

259488

259487

259485

259486

259489

259310

- 20727 Zmiana nazwy z [Sauny i baseny]

126415
Zmiana nazwy z [Części i akcesoria do 

sauny]

- 181053

116407

116405

116406

181075

261027 Nowa kategoria

+ 181061

126427
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Preparaty do ochrony wody - 181058].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

27538

84211

181074

- 181057

181058

141482

181059

181060

99700 Zmiana nazwy z [Łaźnie i kabiny parowe]

181054 Zmiana nazwy z [Sauny]

126412

Wszystkie aukcje przenosimy do [Sauny, 

łaźnie parowe i kabiny na podczerwień - 

181054].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181067

261026 Nowa kategoria

181070 Zmiana nazwy z [Części i akcesoria]

167847

116412

79676

Filtry do basenów

Folie do basenów

Sauny, łaźnie parowe i kabiny na podczerwień

Sauny na podczerwień

Wyposażenie basenów

Akcesoria do basenów

Części do basenów

Drabinki i schodki

Preparaty i testery do wody

Preparaty do ochrony wody

Termometry

Testery do wody

Pozostałe

Prysznice ogrodowe

Części do sauny

Czyszczenie basenów

Czyszczenie jacuzzi

Instalacje grzewcze do sauny

Jacuzzi zewnętrzne

Pokrywy i plandeki do jacuzzi

Akcesoria do sauny

Baseny

Baseny rozporowe

Baseny stalowe

Baseny wpuszczane w ziemię

Części do jacuzzi

Puszki instalacyjne i rozgałęźne

Wyłączniki ochronne

Bezpieczniki

Akcesoria do wyłączników i bezpieczników

Części do wyłączników i bezpieczników

Baseny, sauny i jacuzzi ogrodowe

Tablice rozdzielcze i wyłączniki ochronne

Tablice rozdzielcze i szafki licznikowe
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167851

42239 Zmiana nazwy z [Ogrzewanie basenów]

167862

181068

181485

259753

181069

181072

181071

3243

- 41979

125060

+ 259283

+ 259290

41980

259272

259282

3240

- 180165

+ 180979

+ 41989

+ 259207

+ 180981

- 30565

- 260463

260483

260472

260497

260475

260490

260471

260466

260487

260491

260470

260469

112566

260479

260478

260485

260482

260480

260464

260481

260467

Regulatory ciśnienia

Rury i węże

Separatory cieczy

Skrzynki filtracyjne

Systemy sterowania

Nawilżacze i osuszacze

Oczyszczacze powietrza

Osłony grzejników

Palnik pilotowy

Pompy odśrodkowe

Przewody czynnika chłodzącego

Filtry osuszające

Kable termostatu

Kanały i przewody wentylacyjne

Kondensatory elektryczne

Kontrolery przepływu i dławice

Kratki wentylacyjne

Tapety, narzędzia i akcesoria

Instalacje

Części i akcesoria do ogrzewania i klimatyzacji

Czujniki ciśnienia

Elektryczne ogrzewacze i zestawy grzewcze

Filtry do klimatyzacji i ogrzewania

Turbiny wodne

Pozostałe

Farby, tapety i akcesoria

Farby, bejce i lakiery

Produkty do malowania

Systemy natryskowe i akcesoria

Energia odnawialna

Bioenergia

Energia słoneczna

Energia wiatrowa

Falowniki i inwertery

Generatory z magnesami trwałymi

Pompy

Regulatory poziomu wody

Systemy skimmerów i koszyki

Zjeżdżalnie i trampoliny

Pozostałe

Pozostałe

Ogrodzenia do basenów

Ogrzewanie do basenów i moduły słoneczne

Oświetlenie basenów

Pokrywy i plandeki
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260489

260468

260486

260473

260488

260477

260474

126208

260465

260476

+ 260449

+ 260484

+ 260456

+ 260445

+ 115947

+ 260628

260496

- 20601

+ 260627

+ 260625

122909

3191

- 259249

259250

259337

259255

259254

259251

259252

259253

- 30517

59032

+ 259225

+ 180969

+ 124982

83847

124975

+ 259243

169182

30526

+ 125008

30524

- 631

+ 43614

+ 85759

171208

Odzież robocza i bezpieczeństwo pracy

Narzędzia pneumatyczne i kompresory

Instrukcje obsługi

Okładziny ścienne, zewnętrzne i listwy

Pianki budowlane

Środki czyszczące w płynie

Suche zabudowy

Zaprawy, tynki, cement i gips

Narzędzia

Cegły, bloczki kamienne i betonowe

Dachówki i pokrycia dachowe

Drewno i materiały drewnopodobne

Izolacje

Kleje i lepiki

Materiały uszczelniające

Drewniane elementy ozdobne

Listwy do okien i drzwi

Listwy przypodłogowe i cokoły

Listwy ścienne

Listwy sztukatorskie

Materiały budowlane i drewno

Łazienki

Wentylatory wyciągowe i kanałowe

Pozostałe

Listwy i elementy ozdobne

Dekoracje i listwy ozdobne

Drewniane belki i wsporniki

Systemy ogrzewania i klimatyzacji

Termostaty do pokoi/grzejników

Woda

Pozostałe

Łazienka i kuchnia

Kuchnie

Zawory rurowe i siłowniki

Zbiorniki wyrównawcze

Zestawy do konwersji na zasilanie gazem

Elementy instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych

Podgrzewacze wody

Sprzęt instalacyjny i testowy

Wanny wychwytowe

Węże do instalacji chłodniczych

Wężownice parownika

Wzierniki i wskaźniki wilgotności

Zapalniki żarowe

Zawory rozprężne

Termopary i termostosy
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- 3247

33082

261013 Nowa kategoria

122829

168135

260635

177003

260175

66797

260168

260167

- 260169

260171

20788

71307

122835

177016

260170

122836

260172

122834

260173

260165

42266

46413

177002

42284

42275

260166

66798

184654

71296

168134

122839

184655

177000

122828

632

+ 260176

260220

+ 3244

260231

260232

+ 29523

11704

- 180167Okna, drzwi i schody

Części do narzędzi elektrycznych/pneumatycznych

Narzędzia ręczne

Akcesoria do narzędzi ręcznych

Części do narzędzi ręcznych

Przyrządy i urządzenia pomiarowe

Pozostałe

Wiertarko-wkrętarki

Wkrętarki

Zestawy elektronarzędzi

Zszywacze

Pozostałe

Akcesoria do narzędzi elektrycznych/pneumatycznych

Szlifierki kątowe

Tokarki

Wciągarki

Wiertarki

Wiertarki stołowe

Wiertarki udarowe

Wyrzynarki włosowe

Pistolety do kleju

Polerki

Spawarki i lutownice

Strugi

Szlifierki

Piły tarczowe stołowe

Piły taśmowe

Przecinarki

Przecinarki do płytek

Ukośnice

Wyrzynarki

Osadzaki do betonu

Oscylacyjne narzędzia wielofunkcyjne

Piły

Piły do betonu

Piły szablaste

Piły tarczowe

Frezarki i heblarki

Klucze udarowe

Mieszadła

Narzędzia obrotowe

Nożyce i przecinaki do blach

Opalarki

Elektronarzędzia

Agregaty prądotwórcze

Części do agregatów prądotwórczych
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+ 180113

+ 41976

+ 259236

- 41971

259153

259159

259155

259151

134642

259156

180961

259152

41973

180963

- 180983

130122

259167

259163

84221

45800

130118

259165

259166

259868

259164

20604

42130

- 259231

259232

259233

259234

259235

+ 48633

+ 41968

+ 42622

+ 30538

+ 22128

- 11116

+ 4733

+ 18466

+ 18473

+ 18475

+ 7955

+ 28684

+ 91057

+ 7975

Monety Rzeszy Niemieckiej 1871–1945

Monety niemieckie od 1945

Monety austriackie

Monety szwajcarskie

Monety europejskie

Wyroby żelazne

Modelarstwo

Monety i Banknoty

Monety antyczne

Monety średniowieczne

Monety staroniemieckie do 1871

Kratki do rynien

Przedłużki do rur spustowych

Akcesoria do rynien

Systemy monitorowania

Technika zabezpieczeń

Wyposażenie warsztatowe

Podłogi z korka

Posadzki garażowe

Pozostałe

Projekty budowy

Rynny, kratki dachowe i rury spustowe

Części orynnowania

Medaliony podłogowe

Parkiety

Płytki podłogowe i ścienne

Podkłady pod podłogi

Podłogi laminowane

Podłogi winylowe

Zamki do szafek

Zawiasy

Pozostałe

Posadzki i płytki

Akcesoria do płytek

Listwy dylatacyjne do podłóg

Części do szyn szufladowych

Gałki do mebli

Szyldy do mebli

Szyny do szuflad

Uchwyty do mebli

Zamki do mebli

Okna i okucia okienne

Drzwi i okucia drzwiowe

Schody i balustrady

Okucia i części do szafek

Amortyzatory i odbojniki
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+ 7990

+ 32479

+ 7995

+ 40718

+ 18755

+ 39482

+ 3411

+ 12822

- 3444

59057

46004

59097

59067

- 59078

59994

59149

59152

59150

59156

59154

59081

59151

59155

59157

59153

59159

59161

59147
Zmiana nazwy z [Prekursorskie, 

Vorläufery]

59160

59085

59158

59080

59083

59148

59084

59086

59082

59079

59087

- 59068

59995

59134

59137

59135

59141

Budownictwo i nieruchomości

Drewno, szkło, ceramika

Żywność i napoje

Pozostałe

Niemcy

Autografy

Bankowość i ubezpieczenia

Browary i alkohol

Ropa naftowa i chemia

Rządowe papiery wartościowe

Samochody

Telekomunikacja

Woda i energia

Żeglarstwo

Lotnictwo

Media, film i poligrafia

Prekursorskie i vorläufery

Przemysł maszynowy

Przemysł włókienniczy

Rolnictwo i leśnictwo

Elektronika i komputery

Farmacja i medycyna

Górnictwo i kopalnie

Handel i transport

Hotele

Kolej

Europa

Autografy

Bankowość i ubezpieczenia

Browary i alkohol

Budownictwo i nieruchomości

Drewno, szkło, ceramika

Banknoty z innych krajów

Dawne papiery wartościowe

Afryka

Akcesoria i literatura

Ameryka Środkowa i Południowa

Azja

Monety tematyczne

Monety różne

Akcesoria numizmatyczne

Medale

Metale szlachetne

Banknoty niemieckie

Monety międzynarodowe
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59139

59071

59136

59140

59142

59138

59144

59146

59132
Zmiana nazwy z [Prekursorskie, 

Vorläufery]

59145

59075

59143

59070

59073

59133

59074

59076

59072

59069

59077

+ 59098

+ 59099

+ 179197

+ 182740

+ 182743

- 131090

- 9884

+ 33599

+ 14768

- 61862

173863

33546

33548

61117

33543

33545

33544
Zmiana nazwy z [Przewody i węże do 

klimy]

61864

61865

+ 180497

+ 174059

+ 61300

+ 174107

+ 33549

Oświetlenie

Silniki i części

Turbosprężarki i kompresory

Układ dolotowy i paliwowy

Kompresory klimatyzacji i sprzęgła

Panele klimatyzacji

Przewody i węże do klimatyzacji

Skraplacze (chłodnice)

Pozostałe

Liczniki i zegary

Części karoserii

Klimatyzacja i ogrzewanie

Czujniki temperatury zewnętrznej

Dmuchawy i wentylatory

Elementy grzewcze

Filtry kabinowe i przeciwpyłkowe

Waluty wirtualne

Banknoty polskie

Monety polskie

Motoryzacja: Części

Części samochodowe

Chłodzenie silnika

Woda i energia

Żeglarstwo

Żywność i napoje

Pozostałe

USA i Kanada

Zestawy i kolekcje

Przemysł włókienniczy

Rolnictwo i leśnictwo

Ropa naftowa i chemia

Rządowe papiery wartościowe

Samochody

Telekomunikacja

Hotele

Kolej

Lotnictwo

Media, film i poligrafia

Prekursorskie i vorläufery

Przemysł maszynowy

Elektronika i komputery

Farmacja i medycyna

Górnictwo i kopalnie

Handel i transport
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+ 38726

+ 33559

+ 33726

+ 33605

+ 61409

+ 61687

+ 174111

+ 23022

+ 33579

174087

9886

- 107059

- 171112

180452

180456

180449

180451

180454

180455

173651

180447

180453

180446

180445

133193

175561

175559

175565

171113

175564
Zmiana nazwy z [Sportowe 

uszczelki,pierścienie]

175558

175560

180448

180444

180443

175567

180450

133194

107063

+ 180376

- 175607

180483

180488

180493

180495Koła, opony i piasty

Pozostałe

Chłodzenie silnika

Części do gokartów

Akumulatory

Chłodzenie silnika

Fotele i akcesoria

Śruby głowicy

Wzmocnione panewki

Wzmocnione poduszki silnika

Zawory i sprężyny zaworowe

Zbiorniczki odmy

Zestawy kabli

Sportowe korbowody i części

Sportowe pierścienie tłokowe

Sportowe silniki

Sportowe uszczelki i pierścienie

Sportowe wałki rozrządu

Sportowe wały korbowe

Paski rozrządu

Pompy oleju

Przewody próżniowe i części

Siłowniki maski

Sportowe chipy

Sportowe głowice

Koła wałków rozrządu i części

Komputery i sterowniki

Korki wlewu oleju

Miski

Ograniczniki prędkości obrotowej

Oprogramowanie do tuningu

Zawieszenie, układ kierowniczy

Zestawy do przeglądów

Pozostałe

Tuning

Chiptuning i tuning silnika

Filtry oleju i adaptery

Układ napędowy

Układ oczyszczania spalin

Układ wydechowy i części

Układ zapłonowy i żarowy

Wycieraczki i spryskiwacze

Wyposażenie wnętrza

Układ elektryczny, zapłon

Układ hamulcowy
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180487
Zmiana nazwy z [Łańcuchy,koła zębate, 

sprzęgła]

180484

180489

180486

180494

180491

180490

180492

180485

180496

+ 107060

+ 180425

+ 133187

+ 180370

+ 133201

+ 133191

+ 133196

+ 133192

+ 173653

+ 133208

+ 180386

107066

+ 14770

+ 82099

- 177701 Nowa kategoria

177702 Nowa kategoria

177703 Nowa kategoria

177706 Nowa kategoria

177705 Nowa kategoria

177704 Nowa kategoria

177708 Nowa kategoria

177707 Nowa kategoria

177709 Nowa kategoria

+ 10063

+ 84149

+ 96382

+ 180035

+ 25622

+ 73663

+ 173668

- 177074

+ 177075

+ 183504

+ 177093

+ 177099

Kaski i nakrycia głowy

Ochraniacze

Odzież dla mechaników

Odzież i ochraniacze

Tuning i stylizacja motocykla

Motocykle: opony i felgi

Akcesoria motocyklowe

Sporty samochodowe

Sporty motocyklowe

Odzież, kaski i ochraniacze

Ładowarki i stacje ładowania

Silniki elektryczne

Zestawy do konwersji

Pozostałe

Części motocyklowe

Części do skuterów

Akcesoria samochodowe

Części do samochodów elektrycznych

Akcesoria do ładowania

Akumulatory elektryczne i części

Falowniki i przetwornice

Kontrolery

Układ zapłonowy i żarowy

Wydechy sportowe

Wyposażenie wnętrza

Zawieszenie sportowe

Pozostałe

Felgi i opony

Oświetlenie

Skrzynie sportowe

Sportowe układy hamulcowe

Układ dolotowy

Układ elektryczny, zapłon

Układ paliwowy

Układ paliwa

Układ wydechowy

Układ zapłonowy i żarowy

Zawieszenie i ramy

Pozostałe

Karoseria i nadwozie

Łańcuchy, koła zębate i sprzęgła

Łożyska kół

Silniki

Układ hamulcowy

Układ kierowniczy
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- 177112
Zmiana nazwy z [Odzież 

motocrossowa,offroadowa]

177115

177114
Zmiana nazwy z [Buty – części i 

akcesoria]

177118

177117

177119

177116

177121

177120

177122

+ 177086

177123

+ 34998

+ 179487

- 38635

+ 171101

+ 169423

+ 169321

+ 258037

+ 139835

- 179672

174122
Zmiana nazwy z [Adaptery do ster. z 

kierownicy]

179673

169358

169357

174118

179675

169324

179676

179677

+ 138854

14262

96370

185012

+ 180161

- 36628

82455

82452
Zmiana nazwy z [Kierownice,wskaźniki, 

lusterka]

82448

99485

82456

82453

Lampy i kierunkowskazy

Łańcuchy i zębatki

Osłony, handbary, plastiki

Silniki i części napędu

Ekskluzywny sprzęt car audio

Pozostałe

Części do małych motocykli

Części do quadów

Kanapy i pokrowce

Kierownice, wskaźniki i lusterka

Kable i wiązki kablowe

Przekaźniki

Złączki i końcówki

Pozostałe

Zabudowy do subwooferów i głośników

Radia uszkodzone i na części

Zaciski i kable

Adaptery do sterowania z kierownicy

Adaptery i wtyczki

Bezpieczniki i oprawki bezpiecznikowe

Bloki dystrybucyjne

Kable aux i audio

Elektronika samochodowa, GPS i zabezpieczenia

Multimedia samochodowe

Akcesoria elektroniczne

Kamery samochodowe, alarmy i zabezpieczenia

Systemy parkowania

GPS i systemy nawigacji

Spodnie

Pozostałe

Odzież samochodowa, kartingowa

Pozostałe

Narzędzia i sprzęt warsztatowy

Oleje, smary i środki pielęgnacyjne

Części i akcesoria do butów

Koszule i koszulki

Kurtki

Pakiety odzieży

Rękawice

Skarpety

Odzież motocrossowa i offroadowa

Buty
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107846

82450

82449

82447

135867

62248

+ 64826

+ 14024

+ 99405

+ 179235

+ 170140

+ 9800

+ 11233

+ 10542

- 11450

- 171146

260988 Nowa kategoria

- 260013

- 11452

51973

57916

77475

99754

176957
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Okrycia wierzchnie - 51933].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

156790

51959
Wszystkie aukcje przenosimy do [Długie 

spodnie sportowe - 260969].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

28016 Nowa kategoria

- 260967 Nowa kategoria

260972 Nowa kategoria

260969 Nowa kategoria

260973 Nowa kategoria

260971 Nowa kategoria

260970 Nowa kategoria

260968 Nowa kategoria

- 175521
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260966].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

Krótkie spodnie sportowe

Kurtki sportowe

T-shirty, polo i koszule

Mundurki

Odzież sportowa

Bluzy sportowe i z kapturem

Długie spodnie sportowe

Dresy i zestawy dwuczęściowe

Koszulki sportowe

Bluzy z kapturem

Dżinsy

Garnitury

Kamizelki

Komplety i zestawy

Odzież sportowa

Odzież, Buty i Dodatki

Dla dzieci

Torby i plecaki

Dla chłopców

Odzież dla chłopców

Bielizna

Serwis i naprawa pojazdów

Serwis pojazdów na żądanie

Części do wózków golfowych

Motoryzacja: Pojazdy

Muzyka

Nieruchomości

Układ hamulcowy i części

Układ wydechowy i części

Zawieszenie i ramy

Pozostałe

Części do pojazdów specjalnych

Gadżety i automobilia

Tuning

Układ elektryczny i zapłon
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152487
Wszystkie aukcje przenosimy do [T-

shirty, polo i koszule - 260966].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

51960
Wszystkie aukcje przenosimy do [T-

shirty, polo i koszule - 260966].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

51933
Zmiana nazwy z [Kurtki, płaszcze i 

kombinezony]

84544

153564

51920

51919

97127

51946

15615

260966 Nowa kategoria

57929

- 57881

122322
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [66231].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

175524

57886

57884

131411

175525

57883

57887

57885

122321

122320

57882
Wszystkie aukcje przenosimy do [Torby i 

plecaki - 260988].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Rękawiczki

Szaliki

Szelki

Torby

Krawaty

Nakrycia głowy

Okulary przeciwsłoneczne

Parasole

Paski i sprzączki

Portmonetki i etui

Szorty

T-shirty, polo i koszule

Buty dla chłopców

Dodatki dla chłopców

Bransoletki

Breloki

Piżamy i koszule nocne

Skarpetki

Spodnie

Stroje kąpielowe

Stroje ludowe

Swetry i dzianina

Koszule

T-shirty i koszulki polo

Okrycia wierzchnie
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260014 Zmiana nazwy z [Zestawy]

- 260015

- 11462

51586

152554

77411

175528

156801

152719

51584
Wszystkie aukcje przenosimy do [Długie 

spodnie sportowe - 260976].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

28017 Nowa kategoria

- 260974 Nowa kategoria

260979 Nowa kategoria

260976 Nowa kategoria

260980 Nowa kategoria

260978 Nowa kategoria

260977 Nowa kategoria

260975 Nowa kategoria

261047 Nowa kategoria

51580
Zmiana nazwy z [Kurtki, płaszcze i 

kombinezony]

99735

153797

51583 Zmiana nazwy z [Spódnice]

152553
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Spódnice i spodenki - 51583].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 175529
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260965].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

175768
Wszystkie aukcje przenosimy do [T-

shirty, topy i bluzki - 260965].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Piżamy i koszule nocne

Skarpetki i rajstopy

Spódnice i spodenki

Spódnico-spodnie

T-shirty, topy i bluzki

Bluzki

Dresy i zestawy dwuczęściowe

Koszulki sportowe

Krótkie spodnie sportowe

Kurtki sportowe

Sportowe spódnice i spodenki

Okrycia wierzchnie

Legginsy

Odzież sportowa

Mundurki

Odzież sportowa

Bluzy sportowe i z kapturem

Długie spodnie sportowe

Odzież dla dziewcząt

Bielizna

Bluzy z kapturem

Dżinsy

Kombinezony

Komplety i zestawy

Zestawy dodatków

Dla dziewczynek
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51585
Wszystkie aukcje przenosimy do [T-

shirty, topy i bluzki - 260965].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

51568

51567

97128

51581

51582

15648

260965 Nowa kategoria

57974

- 15628

122342
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [66231].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

175527

15630

122340

150956
Zmiana nazwy z [Przypinki i ozdoby do 

butów]

57920

122341

57918

15629 Zmiana nazwy z [Portmonetki i etui]

57919

57927

57917
Wszystkie aukcje przenosimy do [Torby i 

plecaki - 260988].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260016 Zmiana nazwy z [Zestawy]

- 260017

155202

- 155198

155200

175658

175652

- 260981 Nowa kategoria

Buty uniseks

Odzież uniseks

Bluzy i swetry z kapturem

Dżinsy

Mundurki

Odzież sportowa

Portmonetki

Rękawiczki

Szaliki i chusty

Torby

Zestawy dodatków

Uniseks dla dzieci

Nakrycia głowy

Okulary przeciwsłoneczne

Ozdoby do butów

Ozdoby do włosów

Parasole

Paski i sprzączki

Szorty

T-shirty, topy i bluzki

Buty dla dziewcząt

Dodatki dla dziewcząt

Bransoletki

Breloki

T-shirty i topy

Spodnie

Stroje kąpielowe

Stroje ludowe

Sukienki

Swetry i dzianina
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260986 Nowa kategoria

260983 Nowa kategoria

260987 Nowa kategoria

260985 Nowa kategoria

260984 Nowa kategoria

260982 Nowa kategoria

155201 Zmiana nazwy z [Kurtki i płaszcze]

175656

175697

175654

175653

175657

175655

155199

- 260010

- 15724

- 172378 Usuwamy tę kategorię.

63858
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [53159].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

155206
Wszystkie aukcje przenosimy do [Bluzy 

sportowe i z kapturem - 155226].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11535
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [11554].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

117769
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figi, 

stringi i majtki - 63854].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Bluzy z kapturem i dresy

Dżinsy

Figi ciążowe

Szorty

Topy i koszulki

Dla kobiet

Odzież damska

Odzież ciążowa

Bluzki, topy i koszulki

Okrycia wierzchnie

Piżamy i koszule nocne

Skarpetki

Spodnie

Stroje kąpielowe

Swetry i dzianina

Bluzy sportowe i z kapturem

Długie spodnie sportowe

Dresy i zestawy dwuczęściowe

Koszulki sportowe

Krótkie spodnie sportowe

Kurtki sportowe
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108898
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63865].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

53447 Wszystkie aukcje przenosimy do [3009].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

63856
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63862].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

46809
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [169001].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 15751 Usuwamy tę kategorię.

11517
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Biustonosze - 63853].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

15755
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63855].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

15752
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63861].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Legginsy

Odzież dla matek karmiących

Biustonosze do karmienia

Piżamy i koszule nocne

Sukienki

Garsonki i komplety

Kombinezony

Kurtki, płaszcze i kamizelki
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15753
Wszystkie aukcje przenosimy do [Bluzki, 

topy i koszulki - 53159].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

117771
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63855].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179840
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [11525].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11536
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63864].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

63857
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63863].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

167903
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [260011].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

15748
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63867].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Piżamy i koszule nocne

Rajstopy

Spódnice

Spodnie

Stroje i zestawy

Stroje kąpielowe

Topy
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11534
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63861].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11538
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [63866].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

15747
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [11555].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 11514 Zmiana nazwy z [Bielizna damska]

45909
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[45279].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

15746
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Biustonosze - 63853].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

163593

11530

63853

45279 Nowa kategoria

63854 Zmiana nazwy z [Figi, stringi i szorty]

11522 Zmiana nazwy z [Gorsety]

11532

163586

63855

11521

53159

11554

63865

3009

63862

169001

- 185098

Garsonki i komplety

Kombinezony

Kurtki, płaszcze i kamizelki

Legginsy

Odzież sportowa

Halki i półhalki

Pasy do pończoch

Piżamy i koszule nocne

Podkoszulki

Bluzki, topy i koszulki

Dżinsy

Akcesoria do biustonoszy

Bielizna wyszczuplająca

Biustonosze

Body

Figi, stringi i majtki

Gorsety i bustiery

Sukienki

Swetry i dzianina

Szorty i bermudy

Bielizna

Body

Zestawy bielizny
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185080
Wszystkie aukcje przenosimy do [Długie 

spodnie sportowe - 260954].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

185083

155226 Zmiana nazwy z [Bluzy sportowe]

260954 Nowa kategoria

185084

185082

260955 Nowa kategoria

185079

261046 Nowa kategoria

- 11524

163587

11527

11525

163588

63864

63863

260011

63867

+ 80960

63861

63866

11555

+ 3034

169291

- 4251

163570

45237

169285
Zmiana nazwy z [Etui na dokumenty i 

identyfikatory]

151486

45230

- 179247

45246

179196

179249

15735

150955
Zmiana nazwy z [Przypinki i ozdoby do 

butów]

45220

168998

105569

Ozdoby na głowę i fascynatory

Parasole

Okulary przeciwsłoneczne

Szkła i części zastępcze

Akcesoria

Organizery i planery

Ozdoby do butów

Ozdoby do włosów

Akcesoria do torebek

Breloki

Etui i okładki na dokumenty

Krawaty damskie

Nakrycia głowy

Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria

Sukienki

Swetry i dzianina

Szorty i bermudy

Obuwie damskie

Torebki damskie

Dodatki damskie

Skarpetki

Spódnice

Spodnie

Stroje i zestawy

Stroje kąpielowe

Stroje ludowe

Kurtki sportowe

Sportowe spódnice i spodenki

Skarpetki, pończochy, rajstopy

Getry

Pończochy

Rajstopy

Biustonosze sportowe

Bluzy sportowe i z kapturem

Długie spodnie sportowe

Dresy i zestawy dwuczęściowe

Koszulki sportowe

Krótkie spodnie sportowe

Spodenki sportowe
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3003

45258

105559

163573

45238

15738 Zmiana nazwy z [Zestawy]

- 260012

- 1059

11507

11483

3001

+ 185100

57988 Zmiana nazwy z [Kurtki i płaszcze]

- 185099

155183 Zmiana nazwy z [Bluzy sportowe]

260956 Nowa kategoria

185708

185076

260957 Nowa kategoria

185702

185075
Wszystkie aukcje przenosimy do [Długie 

spodnie sportowe - 260956].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11510

11511

57989

15690

+ 80966

11484

15689

+ 93427

- 4250

52373

167902

169271

184594 Nowa kategoria

15662

52365

+ 179239

90634

2993

2996

2994Rękawiczki

Krawaty i muchy

Nakrycia głowy

Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria

Parasole

Paski

Portmonetki i etui

Obuwie męskie

Dodatki męskie

Breloki

Chusteczki

Etui na dokumenty i dowody

Fiszbiny do kołnierzyków

Skarpetki

Spodnie

Stroje kąpielowe

Stroje ludowe

Swetry i dzianina

Szorty i bermudy

Dresy i zestawy dwuczęściowe

Koszulki sportowe

Krótkie spodnie sportowe

Kurtki sportowe

Spodnie sportowe

Piżamy i koszule nocne

Garnitury

Koszule i koszulki

Kurtki, płaszcze i kamizelki

Odzież sportowa

Bluzy sportowe i z kapturem

Długie spodnie sportowe

Szaliki i chusty

Zestawy dodatków

Dla mężczyzn

Odzież męska

Bielizna

Dżinsy

Paski

Portmonetki i etui

Rękawiczki

Sprzączki
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86647

52382

105387

52357

175627 Zmiana nazwy z [Zestawy]

- 260018

- 260019

260032

260028

260023 Zmiana nazwy z [Kurtki i płaszcze]

260022

260026

260027

260025

260020 Zmiana nazwy z [Spodenki i półśpiochy]

260024

260030

260021

260029

260031

139762
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pajacyki - 260022].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

147285

- 163222

176968

163224

176967

18786

176966

163225

175523

57748
Wszystkie aukcje przenosimy do [Torby i 

plecaki - 260988].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

+ 260033

- 159912

- 75578

260936 Nowa kategoria

Szaliki i chusty

Torebki

Specjalne okazje

Ogród i Taras

Akcesoria dla ptaków i zwierząt

Domki dla jeży

Krawaty

Nakrycia głowy

Okulary przeciwsłoneczne

Ozdoby na głowę

Paski

Rękawiczki

Sukienki

Swetry i dzianina

Topy i koszulki

Ubranka do chrztu

Buty dla niemowląt

Dodatki dla niemowląt

Piżamy i śpioszki

Skarpetki i rajstopy

Spódniczki

Spodnie

Stroje i zestawy

Stroje kąpielowe

Niemowlęta

Odzież dla niemowląt

Bielizna

Garnitury

Okrycia wierzchnie

Pajacyki

Sprzączki

Szaliki i chusty

Szelki

Torby

Zestawy dodatków
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43532

42349

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Karmniki i kolumny do karmienia 

ptaków - 260937].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42350

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Karmniki i kolumny do karmienia 

ptaków - 260937].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20502

260935 Nowa kategoria

260937 Nowa kategoria

20500

75579

- 177017

180999
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[261011].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

122860

Wszystkie aukcje przenosimy do [Altanki 

ogrodowe, szopy i wiaty garażowe - 

139956].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

161045 Zmiana nazwy z [Akcesoria do markiz]

261011 Nowa kategoria

261007 Nowa kategoria

139956

161059

159472
Zmiana nazwy z [Akcesoria do 

pawilonów i namiotów]

261009 Nowa kategoria

180993 Zmiana nazwy z [Łuki i ławki]

180992 Zmiana nazwy z [Markizy i zadaszenia]

115773

180994

109072

180998

Łuki ogrodowe i ławki z daszkiem

Markizy i zadaszenia tarasów

Mostki

Namioty ogrodowe i bankietowe

Ogrody zimowe

Parasole

Akcesoria do parasoli

Akcesoria do szklarni

Altanki ogrodowe, szopy i wiaty garażowe

Boksy na pojemniki na śmieci

Części do pawilonów i pergoli

Części do żagli przeciwsłonecznych

Poidła i sadzawki dla ptaków

Pozostałe

Budowle i instalacje ogrodowe

Akcesoria do parasoli

Domki letnie i ogrodowe

Akcesoria do markiz i zadaszeń

Domki dla motyli i nietoperzy

Karmniki na nektar

Karmniki na ziarno

Domki dla ptaków

Hotele dla pszczół i owadów

Karmniki i kolumny do karmienia ptaków
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180996
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pawilony i pergole - 180995].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180995 Zmiana nazwy z [Pawilony]

261008 Nowa kategoria

261010 Nowa kategoria

139939 Zmiana nazwy z [Szklarnie i akcesoria]

180997

177026

- 20498

75593

20513

29511
Zmiana nazwy z [Figury i rzeźby 

ogrodowe]

43533

118863 Zmiana nazwy z [Stopnie i płyty]

43536 Zmiana nazwy z [Maszty flagowe]

260926 Nowa kategoria

29514 Zmiana nazwy z [Stojaki na donice]

75592

75601
Zmiana nazwy z [Termometry 

zewnętrzne]

115772

20512

10025

2034

- 149242

151621

261001 Nowa kategoria

260931 Nowa kategoria

79686

20725 Zmiana nazwy z [Akcesoria do grilla]

177018

85916
Zmiana nazwy z [Paleniska i kominki 

tarasowe]

106402

260932 Nowa kategoria

84089

260933 Nowa kategoria

79691

79692
Zmiana nazwy z [Kosze piknikowe i 

akcesoria]

260934 Nowa kategoriaAkcesoria piknikowe

Grzejniki i promienniki

Piecyki ogrodowe

Drewno i węgiel

Pokrowce na ogrzewacze ogrodowe

Lodówki przenośne i pojemniki na lód

Kosze piknikowe i plecaki

Grille murowane z kominem

Akcesoria do grillowania

Pokrowce na grilla

Narzędzia do grillowania

Części do grilla

Paleniska ogrodowe

Wiatraki ogrodowe

Wiatrowskazy

Zegary słoneczne

Pozostałe

Grille, promienniki i akcesoria piknikowe

Grille

Kamyki, kamienie i płyty

Maszty flagowe i części

Osłonki na doniczki i wazony

Stojaki na kwiaty doniczkowe

Szyldy i tabliczki

Termometry

Pozostałe

Dekoracje

Deszczomierze

Dzwonki wietrzne

Figury i ozdoby ogrodowe

Flagi

Pergole

Pawilony i pergole

Plandeki

Podstawy do parasoli

Szklarnie i inspekty

Żagle przeciwsłoneczne
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138995 Przeniesiona z [Meble-25863]

159926

- 43554

260953 Nowa kategoria

178993
Zmiana nazwy z [Namioty, plandeki i 

regały]

260941 Nowa kategoria

- 260947 Nowa kategoria

178987
Przeniesiona z [Hydroponika-43554] 

Zmiana nazwy z [Doświetlanie roślin]

178988
Przeniesiona z [Hydroponika-43554] 

Zmiana nazwy z [Źródła światła]

179016 Przeniesiona z [Hydroponika-43554]

178989 Przeniesiona z [Hydroponika-43554]

178992
Zmiana nazwy z [Odżywki, nawozy i 

pomiar pH]

178990

- 260949 Nowa kategoria

260952 Nowa kategoria

260950 Nowa kategoria

178991 Przeniesiona z [Hydroponika-43554]

179022
Przeniesiona z [Hydroponika-43554] 

Zmiana nazwy z [Części i akcesoria]

178986 Zmiana nazwy z [Szklarnie domowe]

260940 Nowa kategoria

- 260942 Nowa kategoria

260946 Nowa kategoria

260943 Nowa kategoria

178985

Przeniesiona z [Hydroponika-43554] 

Zmiana nazwy z [Klimatyzacja i 

wentylacja]

260945 Nowa kategoria

20546

- 181020

181442

159427

181021

181023

181024

181025

181026

- 43560 Zmiana nazwy z [Kosiarki]

Przyspieszacze kompostowania

Kompostowniki

Worki na odpady ogrodowe

Pojemniki na odpady ogrodowe

Pozostałe

Kosiarki, części i akcesoria

Wentylacja i wyciąganie powietrza

Węże do wentylacji i akcesoria

Pozostałe

Kompostowanie, odpady ogrodowe

Spalarnie odpadów

Napowietrzanie kompostu

Wyposażenie do napowietrzania wody

Szklarenki i propagatory do roślin

Torby do ekstrakcji lodowej i separacji pyłku

Wentylatory, filtry i klimatyzacja

Filtry z węglem aktywnym

Kontrola klimatu i oczyszczanie powietrza

Substancje odżywcze, nawozy i kontrola pH

Substraty hydroponiczne

Systemy hydroponiczne, części i akcesoria

Doniczki i palety rozsadowe

Pompy do wody

Systemy hydroponiczne

Noże do przycinania i trymery

Oświetlenie do uprawy roślin i akcesoria

Akcesoria do oświetlenia dla roślin

Lampy wzrostowe i źródła światła

Stateczniki

Zestawy oświetleniowe

Wózki do serwowania

Pozostałe

Hydroponika

Kompletne zestawy do uprawy

Namioty do uprawy, siatki do suszenia i regały
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82248
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do kosiarek - 260922].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

259625
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kosiarki - 260921].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

71272
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kosiarki - 260921].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

177021
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kosiarki - 260921].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

159929
Wszystkie aukcje przenosimy do [Części 

do kosiarek - 260923].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260922 Nowa kategoria

260923 Nowa kategoria

260921 Nowa kategoria

- 25863

20719

79700

138996

79682 Zmiana nazwy z [Krzesła i ławki]

260928 Nowa kategoria

139849

79684

79683

177031

184533

112590

10035

Skrzynie ogrodowe

Stoły

Pozostałe

Krzesła

Ławki

Leżaki i meble wypoczynkowe

Leżanki

Poduszki

Pokrowce na meble

Części do kosiarek

Kosiarki

Meble

Hamaki

Huśtawki ogrodowe

Kosze plażowe

Akcesoria

Kosiarki automatyczne

Kosiarki ręczne

Kosiarki samojezdne

Pozostałe

Akcesoria do kosiarek
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- 181033
Zmiana nazwy z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze]

260844 Nowa kategoria

178978 Zmiana nazwy z [Części i akcesoria]

122906

118864

178982

181010

139870

118868

122907

75664
Zmiana nazwy z [Narzędzia i dodatki do 

bonsai]

178980

139868

139872

139869

139871

151620

118869
Przeniesiona z [Akcesoria do uprawy 

roślin-179308]

260927 Nowa kategoria

181011

178981

178983

75671

161015

115775

178977
Przeniesiona z [Zwalczanie chwastów-

181047]

118867

3186

- 29521

75672
Zmiana nazwy z [Zegary sterujące 

nawadnianiem]

181014
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wózki 

i uchwyty do węży - 46435].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Pozostałe

Nawadnianie

Komputery i zegary sterujące do nawadniania

Prowadnice do węży

Szpadle i łopaty

Taczki

Walce do trawy

Wertykulatory i aeratory

Wyrywacze do chwastów

Zestawy narzędzi

Sekatory

Siekiery i topory

Siewniki i rozsiewacze nawozu

Sól drogowa

Stojaki i regały na narzędzia

Świdry i dołowniki

Łopatki ogrodnicze

Narzędzia do bonsai

Noże do krawędzi trawnika

Nożyce do gałęzi

Nożyce trawy i żywopłotów

Piły

Gable, widły i widełki

Grabie i miotłograbie

Kilofy i grace

Kluczki i zbieraki do owoców

Kosy i sierpy

Kultywatory, pazurki i motyki

Narzędzia ręczne i akcesoria ogrodnicze

Akcesoria do sprzętu ogrodniczego

Części do sprzętu ogrodniczego
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75673

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Złączki, przyłącza i zawory do węży - 

181013].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181015 Zmiana nazwy z [Końcówki do węży]

20547 Renamed from [Konewki]

181012

118851

- 260938 Nowa kategoria

139909
Przeniesiona z [Nawadnianie-29521] 

Zmiana nazwy z [Systemy nawadniania]

20542

Przeniesiona z [Nawadnianie-29521] 

Zmiana nazwy z [Deszczownie i 

zraszacze]

260939 Nowa kategoria

151604

46435

139915

181013 Zmiana nazwy z [Złącza do węży]

29522

- 159473 Zmiana nazwy z [Odzież ogrodowa]

75669 Zmiana nazwy z [Ochraniacze na kolana]

139861 Zmiana nazwy z [Buty]

75668 Zmiana nazwy z [Torby, pasy, fartuchy]

139864 Zmiana nazwy z [Rękawiczki]

260909 Nowa kategoria

20545

25873

- 181027
Zmiana nazwy z [Kształtowanie 

krajobrazu]

- 118858

181017

181018

118861 Zmiana nazwy z [Żwir i kamyki]

118860

118859
Zmiana nazwy z [Płyty chodnikowe i 

kamienie]

181016

59042 Zmiana nazwy z [Pozostałe]

181028

161008Obramowania krawędzi

Kamienie brukowe, kamyki i żywice

Płytki drewniane

Płyty i kamienie chodnikowe

Podkładki dystansowe

Inne akcesoria

Kotwy gruntowe

Ubrania

Pozostałe

Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu

Elementy tarasowe i chodnikowe

Czyszczenie drewna i tarasu

Formy do kostki brukowej

Odzież ogrodnicza i sprzęt ochronny

Maty pod kolana, klęczniki i taborety ogrodnicze

Obuwie

Pasy narzędziowe i przechowywanie narzędzi

Rękawiczki i nakolanniki

Sprzęt ochronny

Części do systemu nawadniania

Węże ogrodowe

Wózki i uchwyty do węży

Zbiorniki na wodę i deszczówkę

Złączki, przyłącza i zawory do węży

Pozostałe

Konewki i spryskiwacze

Krany ogrodowe

Pompy

Systemy nawadniania

Systemy nawadniania kropelkowego

Zraszacze i tryskacze

Zawory

Końcówki do węży ogrodowych
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112585

181031

181030

181029

181032 Zmiana nazwy z [Pozostałe]

- 177032
Zmiana nazwy z [Ogrodzenia i ścianki 

ogrodowe]

180987
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do ogrodzeń - 261005].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180989
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do ogrodzeń - 261005].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261003 Nowa kategoria

261005 Nowa kategoria

139950

180991
Zmiana nazwy z [Ścianki i ekrany 

akustyczne]

139948

261002 Nowa kategoria

261004 Nowa kategoria

157816

261006 Nowa kategoria

157815

180985

43538

139946

180984

139949

180986

180990

180988

177033

- 42154

20509 Zmiana nazwy z [Pozostałe]

94940

94939

183394
Zmiana nazwy z [Łańcuchy świetlne do 

ogrodu]

183392

Lampy chodnikowe i cokołowe

Lampy ścienne i sufitowe

Łańcuchy świetlne

Latarnie i świeczniki ogrodowe

Sztachety ogrodzeniowe

Wbijaki do słupków

Wsporniki słupków i tuleje

Pozostałe

Oświetlenie

Akcesoria

Ogrodzenia elektryczne

Ogrodzenia kratowe

Pergole i kratki

Płotki ogrodowe

Siatki ogrodzeniowe

Słupki ogrodzeniowe

Bariery wizualne, wiatrowe i akustyczne

Bramy i furtki ogrodowe

Części do bram ogrodowych

Części do trejaży i krat ogrodowych

Gabiony

Łączniki i mocowania do ogrodzeń

Ogrodzenia, ścianki i bramy ogrodowe

Akcesoria ogrodzeniowe

Nasadki na słupki

Akcesoria do bram ogrodowych

Akcesoria do ogrodzeń

Barierki i poręcze

Progi ogrodowe

Sztuczne trawniki

Włókniny ogrodowe

Wzmacnianie gruntu

Inne akcesoria
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260929 Nowa kategoria

260930 Nowa kategoria

183391
Zmiana nazwy z [Lampy solarne i 

ogrodowe]

183393

- 179308
Zmiana nazwy z [Akcesoria do uprawy 

roślin]

159458
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kosze, 

doniczki, skrzynki i podstawki - 20518].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

260944 Nowa kategoria

159452
Zmiana nazwy z [Donice rozsadowe i 

uprawowe]

181000

134671 Zmiana nazwy z [Uchwyty na skrzynki]

20518
Zmiana nazwy z [Kosze, donice i 

skrzynki]

119683

139001

178984

159419

159455

181001

75670
Zmiana nazwy z [Testery gleby i mierniki 

pH]

181002 Zmiana nazwy z [Podłoża kokosowe]

159406 Zmiana nazwy z [Ziemia]

25876

- 181003

181005

- 40605

122891
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

183390
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Pozostałe

Rośliny, nasiona i cebule

Mchy

Nasiona i cebule

Cebulki, bulwy i kłącza

Nasiona bambusów

Ściółki

Systemy nawadniania donic

Taśmy i podpórki do roślin

Wilgotnościomierze i kwasomierze

Wkłady do doniczek

Ziemia i dodatki

Etykiety do roślin

Haki i mocowania

Kosze, doniczki, skrzynki i podstawki

Nawozy

Ochrona przed mrozem

Opryskiwacze ogrodowe

Pochodnie ogrodowe i lampy tarasowe

Reflektory zewnętrzne

Pielęgnacja roślin, ziemia i akcesoria

Podstawki

Akcesoria do uprawy

Doniczki i tace do wysiewu i rozsady

Oświetlenie dekoracyjne

Oświetlenie do parasoli
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20525
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181114
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181116
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

115100
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20533
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181119
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

120967
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Nasiona owoców

Nasiona bonsai

Nasiona bylin

Nasiona drzew

Nasiona kaktusów i sukulentów

Nasiona krzewów i żywopłotów

Nasiona mieszane
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57224
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20531
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40606
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

119636
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181118
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181115
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181112
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Nasiona róż

Nasiona storczykowatych

Nasiona pnączy

Nasiona roślin 1- i 2-letnich

Nasiona roślin doniczkowych

Nasiona roślin mięsożernych

Nasiona roślin wodnych
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19618
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181113
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42221
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42215
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181117
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

8439
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nasiona i cebule - 40605].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 19617

119658
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Zarodniki paproci

Pozostałe

Rośliny, drzewa i krzewy

Bambusy

Nasiona traw

Nasiona traw ozdobnych

Nasiona warzyw

Nasiona ziół
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20524
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20529
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42351
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20527
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42211
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

3185
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

139004
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Drzewa

Jednoroczne i dwuletnie

Kaktusy i sukulenty

Krzewy i żywopłoty

Owoce

Bonsai

Byliny
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75606
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

57223
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

119688
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181019
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

20520
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40608
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42218
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Pnącza

Rośliny doniczkowe

Rośliny mięsożerne

Rośliny wodne

Róże

Storczykowate

Paprocie
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42220
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

139002
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

42214
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

40609
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny, drzewa i krzewy - 19617].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

181004

181006

181052

- 29518

259654
Wszystkie aukcje przenosimy do [Inne 

akcesoria - 261019].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261016 Nowa kategoria

261014 Nowa kategoria

261012 Nowa kategoria

261017 Nowa kategoria

261015 Nowa kategoria

159930
Zmiana nazwy z [Akcesoria do 

odkurzaczy i dmuchaw do liści]

85915
Zmiana nazwy z [Akcesoria do pił 

łańcuchowych]

71278
Zmiana nazwy z [Akcesoria do 

podkaszarek]

126403

Akcesoria do podkaszarek

Części do myjek ciśnieniowych

Części do odkurzaczy i dmuchaw do liści

Części do pił łańcuchowych

Części do podkaszarek

Koncentraty czyszczące

Pozostałe

Silnikowe narzędzia ogrodnicze i akcesoria

Akcesoria do odśnieżarek

Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Akcesoria do odkurzaczy i dmuchaw do liści

Akcesoria do pił łańcuchowych

Trawy ozdobne

Warzywa

Zioła

Pozostałe

Trawa w rolkach

Uprawa grzybów
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71266

29519

39019

50388

161001

71268

71273

42230

42226

71277

42228

79670

126404
Wszystkie aukcje przenosimy do [Inne 

akcesoria - 261019].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

169164

84204

29520
Wszystkie aukcje przenosimy do [Inne 

części - 261020].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261020 Nowa kategoria

261019 Nowa kategoria

- 93632

181127

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Podłączenia i pompy do stawów i 

fontann - 261022].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261023 Nowa kategoria

181125 Zmiana nazwy z [Rośliny do stawów]

261025 Nowa kategoria

261024 Nowa kategoria

181121 Zmiana nazwy z [Dekoracje]

181122

20507

181124

42583

157802

Dekoracje do stawów

Filtry i skimmery

Fontanny, studnie i źródełka

Formy i folie

Lampy UVC

Ochrona wody i przeciw glonom

Stawy, strumienie i fontanny

Części do fontann i stawów

Akcesoria do filtrów stawowych

Akcesoria do nasadzeń w stawach

Części do odkurzaczy do stawów

Części do oświetlenia stawów

Węże do myjek ciśnieniowych

Wiertnice do ziemi i słupków

Zamiatarki

Pozostałe

Inne części

Inne akcesoria

Odkurzacze i dmuchawy do liści

Odśnieżarki

Piły łańcuchowe

Podkaszarki i kosy do trawy

Rozdrabniacze

Silniki uniwersalne

Krawędziarki do trawy

Kultywatory i glebogryzarki

Łuparki do drewna

Myjki wysokociśnieniowe

Nożyce do trawy

Nożyce do żywopłotów
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157777 Zmiana nazwy z [Odkurzacze do szlamu]

157798

181123

157775

261022 Nowa kategoria

139921

181126

181120

157813

85757 Zmiana nazwy z [Akcesoria do filtrów]

157810 Zmiana nazwy z [Testy do wody]

57230

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Podłączenia i pompy do stawów i 

fontann - 261022].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 181034

260951 Nowa kategoria

- 181036

181037

181040

181042

181039

181038

181041

181035

181045

181046

181044

+ 181047

50365

159913

+ 3252

+ 14339

- 888

- 1492

- 179985

180155
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 27414].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

Sport i Turystyka

Wędkarstwo

Akcesoria

Chwytaki

Środki i przynęty na gryzonie

Zwalczanie chwastów

Pozostałe

Pozostałe

Podróże

Rękodzieło

Przynęty i pułapki na owady

Spraye na owady

Środki owadobójcze

Odstraszacze ultradźwiękowe

Pułapki na zwierzęta, gryzonie

Siatki ochronne

Tępienie chwastów i szkodników

Obrona i odstraszanie szkodników

Ochrona przed owadami

Aerozole, środki do rozpylania

Lampy na owady

Packi na muchy

Strumienie i kaskady

Systemy stawów ogrodowych

Urządzenia do odladzania

Wkłady filtracyjne do filtrów stawowych

Zestawy do testów wody

Pozostałe

Odkurzacze do stawów

Odstraszacze ptaków i kotów

Oświetlenie stawów

Podbieraki i sita

Podłączenia i pompy do stawów i fontann

Pompy
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180179
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 27414].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

179996 Nowa kategoria

87098

81473

179994 Nowa kategoria

19985

123489

180129

179988 Nowa kategoria

72670 Zmiana nazwy z [Parasole i namioty]

179989 Nowa kategoria

180131

179999

81458

72665

180000

36151 Nowa kategoria

179986

72638

179997

179998

72667

81464

22696
Zmiana nazwy z [Skrzynki i pudełka 

wędkarskie]

179993

27414

- 179950 Usuwamy tę kategorię.

23818
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kołowrotki wędkarskie - 261030].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36147
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kołowrotki wędkarskie - 261030].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Rolki i kołowrotki

Kołowrotki muchowe

Kołowrotki stacjonarne

Torby na kółkach

Wagi

Wędzarnie i akcesoria

Wiaderka na przynętę

Wózki transportowe

Pozostałe

Podstawki pod wędkę

Podwodne aparaty fotograficzne

Pogłębiacze i wyposażenie do wysięgnika

Pojemniki na zanęty i przynęty

Sygnalizatory brań

Szczypce i zaciągacze

Naklejki i kalkomanie

Namioty

Pasy i wzmocnienia lędźwiowe

Podajniki zanęty (katapulty)

Podbieraki i pojemniki

Podbieraki i sieci

Akcesoria muchowe

Futerały na wędkę

Haczyki na ryby i ościenie

Krzesła i leżaki

Latarki czołowe

Łódki zanętowe

Noże

Akcesoria do wędkowania pod lodem
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56714
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kołowrotki wędkarskie - 261030].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

108153
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kołowrotki wędkarskie - 261030].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

166159
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kołowrotki wędkarskie - 261030].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 179946 Usuwamy tę kategorię.

56734
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

56740
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

23819
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

56732
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Wędziska

Tyczki

Wędki feedery i pickery

Wędki muchowe

Wędki pilkerowe i łodziowe

Kołowrotki z wolnym biegiem

Multiplikatory baitcast

Pozostałe
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36150
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

56743
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

166161
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wędki 

i kije - 261028].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 179953 Usuwamy tę kategorię.

81443

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy wędek i kołowrotków - 

261031].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

81471

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy wędek i kołowrotków - 

261031].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180178

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy wędek i kołowrotków - 

261031].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

33973

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy wędek i kołowrotków - 

261031].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Zestawy muchowe

Wędki teleskopowe

Pozostałe

Zestawy

Kompletne zestawy

Zestawy akcesoriów

Zestawy dla początkujących

Wędki spinningowe

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 98 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

179960

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy wędek i kołowrotków - 

261031].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261029 Nowa kategoria

178885

Przeniesiona z [Rolki i kołowrotki-

179950] Zmiana nazwy z [Części i 

akcesoria]

- 179973

179974

161826

82290

139467

179976

27416

179975

179977

29723

261030 Nowa kategoria

62143

- 179978

179979

179983

179981

65982

65978

179982

65976

70810

179980

65977

65974

139454

179984

27415

- 179961

165931

31690
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180128

Pozostałe

Przynęty, karma i muchy

Akcesoria i instalacja

Główki jigowe

Kulki i karma dla ryb

Nakrycia głowy

Obuwie

Odzież przeciwdeszczowa

Rękawiczki

Spodnie i szorty

Spodniobuty i wodery

Bluzy i swetry

Garnitury

Kamizelki

Kombinezony i kapoki

Koszule i t-shirty

Kurtki i płaszcze

Pozostałe

GPS i echosondy wędkarskie

Kołowrotki wędkarskie

Nowości i pomysły na prezenty

Odzież

Bielizna

Ciężarki i śruciny

Haczyki

Koszyki zanętowe

Krętliki

Poznań

Zestawy

Pozostałe

Budowa i naprawa wędek

Części i naprawa kołowrotków

Drobne akcesoria wędkarskie

Agrafki, złączniki
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44912
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Materiały do wiązania much - 261034].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31691
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

23812
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36153
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

108161
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

1493
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31692
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Przynęty i karma - 7300].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

261034 Nowa kategoria

44916

7300 Zmiana nazwy z [Woblery]

179962

Materiały do wiązania much

Narzędzia do zaczepu much

Przynęty i karma

Wabiki i atraktory

Miękkie przynęty sztuczne

Muchy

Przynęty morskie

Przynęty powierzchniowe

Spinnery

Spławiki i dyski

Materiały do zaczepu much

PL_Category_Changes_Oct2020 - Page 100 of 126



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

179964

31693

261028 Nowa kategoria

261031 Nowa kategoria

- 179965

179968
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179970
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179967
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

23817
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179969
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179966
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żyłki i 

przypony - 261033].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179971

261033 Nowa kategoria

179972

384

+ 13331

Pozostałe

Piłka nożna

Żyłki i plecionki muchowe

Żyłki monofilowe

Żyłki plecione

Akcesoria do linek i materiały

Żyłki i przypony

Pozostałe

Wędki i kije

Zestawy wędek i kołowrotków

Żyłki i plecionki

Linki trollingowe

Stągiewki i nici wiodące

Żyłki fluorocarbonowe

Zestawy przynęt

Pozostałe
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- 1513

+ 181130

- 181153

18924

30109

115280

18931

75207

72671
Zmiana nazwy z [Wózki golfowe – 

akcesoria]

181154
Zmiana nazwy z [Wózki golfowe – 

części]

181155

+ 47323

+ 260373

+ 181128

+ 181129

+ 83041

630

+ 13329

+ 1293

+ 16034

- 15273

+ 158916

- 28064

158950

180181
Wszystkie aukcje przenosimy do [Stepy 

do ćwiczeń - 44080].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179001

179804 Nowa kategoria

79759

57273

19973
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Materace i maty treningowe - 179806].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

179806 Nowa kategoria

44079 Nowa kategoria

179802

31390

Elektrostymulatory mięśni

Maty treningowe

Materace i maty treningowe

Maty do ćwiczeń

Paski i opaski do biegania

Piłki gimnastyczne

Drobne sprzęty i akcesoria

Butelki na napoje

Deski do stepu

Części i akcesoria

Drążki baletowe

Ekspandery i taśmy

Pozostałe

Inne gry z piłką

Żeglarstwo

Turystyka

Fitness i bieganie

Buty do fitness i do biegania

Pozostałe

Części kijów golfowych

Elektronika do golfa

Akcesoria golfowe

Pomoce do nauki gry w golfa

Okazy kolekcjonerskie, vintage

Torby golfowe

Kije

Koszulki

Wózki golfowe

Akcesoria do wózków golfowych

Części do wózków golfowych

Golf

Odzież golfowa

Kije i wyposażenie

Piłki golfowe
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137861

179803

179801

179800

179805 Nowa kategoria

62134

158922

112954

58106

44080 Nowa kategoria

57275

15274

137862

28065

+ 44075

+ 158927

+ 158913

- 28066

179813

179815 Nowa kategoria

158923

179821

137866

158925

179816

137864

137865

179814

158926

15281

36155

179817

185070

179819

19970
Wszystkie aukcje przenosimy do [Hantle 

kulowe - 179814].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

28067

- 28059

15280

179797

171593

58102

Trening wytrzymałościowy

Bieżnie

Części i akcesoria

Płyty wibracyjne

Rowery treningowe

Pasy do podnoszenia ciężarów

Płyty do podnoszenia ciężarów

Rękawice i bandaże treningowe

Stojaki i pręty do hantli

Zestawy hantli

Pozostałe

Drążki treningowe

Hantle długie i sztangi

Hantle krótkie

Hantle kulowe

Kamizelki obciążające

Ławki do podnoszenia ciężarów

Akcesoria do atlasów

Atlasy do ćwiczeń

Atlasy treningowe

Bandaże na nadgarstki i kolana

Ciężarki na kostki, nadgarstki

Drążki do brzuszków

Trening dłoni i palców

Pozostałe

Elektronika sportowa

Joga i pilates

Odzież

Trening siłowy i ciężarowy

Sprzęt do fitnessu w wodzie

Sprzęt do treningu pleców

Sprzęt do treningu ud

Stepy do ćwiczeń

Trampoliny i akcesoria

Trening brzucha i hula hoop

Piłki lekarskie

Poduszki i deski równoważne

Ręczniki sportowe

Rolki do masażu i fitnessu

Rury do tańca i akcesoria

Skakanki
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28062

28061

72602

58105 Nowa kategoria

28060

28063

13362

- 13368

- 31680

31681

+ 31683

159044

31682 Zmiana nazwy z [Wiatrówki blow-back]

31688

168463

168464

11331

117663

10510

+ 184381

71154

75218

+ 13373

47349

13375

+ 10511

+ 7294

+ 3153

- 36259

- 260716 Usuwamy tę kategorię.

159186
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1303].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

104636
Wszystkie aukcje przenosimy do [Narty - 

260707].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 260376

260379

260377

260378

260670

Narty przechodnie

Elektronika do sportów zimowych

Nadajniki i detektory lawinowe (LVS)

Cyfrowe treningi narciarstwa

Ogrzewane rękawice, wkładki i skarpety

Urządzenia GPS

Skating

Jazda na rowerze

Jazda konna i hippika

Sporty zimowe

Karnety narciarskie i wycieczki

Karnety i przepustki narciarskie

Paintball

Rolki i wrotki

Rowery składane

Skateboarding

Skutery elektryczne

Pozostałe

Pozostałe

Buty do skakania

Heelys

Hulajnogi miejskie, kickboardy

Motocykle cross, dirt bike

Odzież ochronna

Funsport

Airsoft

Akcesoria

Broń

Odzież i wyposażenie ochronne

Pociski

Symulatory narciarskie

Trenażer

Trenażery Airwalker

Wiosła treningowe

Pozostałe

Pozostałe

Stepery
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260673

260671

- 21225

260715

260714

26343

4939

149580

260720

- 260696

260697

+ 260740

260706

260707

260708

260709

+ 260710

260711

260721

- 21233

62171

26346

62172

21230

62175

36260

36261

62178

97064

59522

179012

260698

16060

260672

- 260717

59892

260718

260719

1303

+ 13386

- 382

+ 21209

+ 30100

88937

+ 100287

+ 184355

Boks

Boule/petanque

Bowling i kręgle

Discgolf

Akcesoria

Części i konserwacja

Pozostałe

Inne sporty zimowe

Inne sporty

Bilard

Kamizelki

Sprzęt ochronny

Pozostałe

Pomoce treningowe do sportów zimowych

Saneczkarstwo i sanki

Sanie i bobsleje

Czapki narciarskie

Kaski narciarskie i snowboardowe

Spodnie

Kombinezony narciarskie

Skarpetki

Swetry narciarskie

Pozostałe

Odzież

Bielizna narciarska

Kurtki

Rękawiczki

Gogle narciarskie

Kijki narciarskie

Narty

Deski snowboardowe

Rakiety śnieżne

Akcesoria

Części i konserwacja

Odzież

Pozostałe

Media o sporcie zimowym

Narciarstwo, snowboard i rakiety śnieżne

Wiązania

Buty

Cyfrowe symulatory narciarskie

Pozostałe

Łyżwiarstwo

Akcesoria

Części i konserwacja łyżew

Łyżwy
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+ 159045

+ 85346

+ 66110

+ 119232

+ 20835

+ 7301

- 70918 Zmiana nazwy z [Nordic Walking]

70919

88944

88943

70920

+ 104641

+ 26328

+ 13364

+ 104643

13399

+ 26143

+ 32542

2918

+ 66112

+ 115806

13525

+ 10518

+ 9202

+ 26148

+ 59901

- 20710

+ 45733

- 20667

184971

20669

133704

184667

133705

260155

159903

121848

20670

66749

169181

185033

122932

168763

170730

99643

20675

Grille do raclette

Grille kontaktowe i opiekacze do kanapek

Elektryczne zestawy do fondue

Fontanny do czekolady

Frytkownice

Garnki do ryżu

Gofrownice

Granitory

Blendery ręczne

Czajniki elektryczne

Części

Części do kuchenek mikrofalowych

Dystrybutory do ciepłej i zimnej wody

Elektryczne otwieracze puszek

Sprzęt AGD

Drobne AGD do domu

Drobne AGD do kuchni

Akcesoria

Automaty do chleba

Blendery kielichowe

Żonglowanie i sztuka cyrkowa

Pozostałe

Nurkowanie

Inne sporty wodne

Torby i plecaki sportowe

Trofea i nagrody

Strzelectwo

Szermierka

Sztuki walki

Taniec

Triathlon

Wspinaczka i alpinizm

Kijki

Odzież

Pozostałe

Piłkarzyki

Rzutki

Sporty lotnicze i latawce

Karting

Lekkoatletyka

Łucznictwo

Myślistwo

Nordic walking

Buty

Geocaching

Gimnastyka
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260310

122933

150139

122929

20681

150140

177751

20680

66751

20676

184668

122930

168754

170416

185013

185032

27552

133701

20673

134674

20677

32883

260311

43421

77285

122928
Zmiana nazwy z [Urządzenia do 

deserów, pączków]

99633

66752

169180

122931

20672

178063

69221

20685

- 30346

- 30352
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[31769].

30355
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wymienne końcówki - 99654].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Higiena i pielęgnacja

Higiena jamy ustnej

Pozostałe

Urządzenia do waty cukrowej

Urządzenia do wypieku ciastek

Wolnowary

Zestawy śniadaniowe AGD

Zgrzewarki do folii

Pozostałe

Szybkowary

Termometry do gotowania

Tostery

Urządzenia do deserów i pączków

Urządzenia do hot dogów

Urządzenia do popcornu

Płyty grzejące i chłodzące

Roboty do wyrabiania ciasta

Roboty kuchenne

Rożna

Sokowirówki i wyciskarki

Suszarki do żywności

Miksery ręczne

Minipiekarniki

Młynki do mąki i płatków

Naleśnikarki

Parowary

Patelnie i woki elektryczne

Krajalnice i noże elektryczne

Kuchenki mikrofalowe

Kuchenki turystyczne

Maszynki do makaronu

Maszynki do mięsa

Maszyny do lodów

Jajowary

Jogurtownice

Kombiwary halogenowe

Kostkarki do lodu
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30357

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Narzędzia do paznokci, zestawy i 

akcesoria - 11872].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36852
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Urządzenia do kąpieli i spa - 36430].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

30351

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Urządzenia na podczerwień i 

ogrzewacze - 180953].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 45736 Usuwamy tę kategorię.

26045
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Lokówki i prostownice - 177659].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

45738
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Lokówki i prostownice - 177659].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

30358

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Suszarki hełmowe i parownice - 

177737].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

45737
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wałki i 

papiloty - 36407].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Stylizacja włosów

Lokówki

Prostownice

Suszarki hełmowe

Wałki elektryczne

Manicure i pedicure

Masażery do stóp

Podczerwień i ciepło
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30359
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Lokówki i prostownice - 177659].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36851
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Urządzenia do skóry twarzy - 177767].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11856
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [67408].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

69222
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Urządzenia do masażu - 36449].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

30360
Wszystkie aukcje przenosimy do [Części 

do aparatów CPAP - 184580].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 69197

+ 185107

- 185114

257933

43509
Zmiana nazwy z [Filtry powietrza i do 

klimy]

71240

43510

79621

20612

176937

+ 71258

+ 30335

+ 43563

+ 42231

- 31775 Usuwamy tę kategorię.Solaria

Wentylatory podłogowe, stołowe

Wentylatory sufitowe

Lodówki i zamrażarki

Odkurzacze

Piekarniki i kuchenki

Pralki i suszarki

Wentylatory i oczyszczacze powietrza

Części zamienne

Filtry powietrza i do klimatyzacji

Nawilżacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Osuszacze powietrza

Szczoteczki do twarzy

Trymery i maszynki do strzyżenia

Urządzenia do masażu Chi

Pozostałe

Klimatyzacja i ogrzewanie

Klimatyzatory i grzejniki

Pozostałe
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50103
Wszystkie aukcje przenosimy do [Łóżka 

opalające i solaria do twarzy - 50101].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

108275
Wszystkie aukcje przenosimy do [Części 

do urządzeń do opalania - 50102].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

+ 38250

+ 260307

+ 20715

- 15032

9355

178893

+ 182064

+ 9394

43304
Zmiana nazwy z [Części do telefonów 

komórk.]

+ 3286

136699

+ 146492

38331

175744

+ 1500

182098

182073

+ 293

+ 99

- 220

+ 246

+ 233

+ 238

111994

+ 120

+ 386

- 25956

28812

100138

25957
Zmiana nazwy z [Instrumenty 

klawiaturowe]

25958

25959

Gitary dla dzieci

Instrumenty dęte

Instrumenty klawiszowe

Magnetofony i nagrywarki CD

Perkusje i bębenki

Gry i konsole

Lalki i akcesoria

Magiczne sztuczki i przedmioty

Majsterkowanie i hobby

Misie

Muzyka i Instrumenty

Telefony stacjonarne vintage

Telefony komórkowe vintage

TV, Audio i Video

Wszystko inne

Zabawki

Figurki akcji i z filmów

Telefony stacjonarne i osprzęt

Atrapy telefonów komórkowych

Karty SIM i telefoniczne

Palmtopy

Akcesoria PDA

Radiokomunikacja

Telefony i Akcesoria

Telefony komórkowe i smartfony

Smartwatche

Akcesoria do smartwatchy

Akcesoria do telefonów komórkowych

Części do telefonów komórkowych

Solaria do twarzy

Części i akcesoria

Urządzenia do kawy i herbaty

Zmywarki do naczyń

Pozostałe
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22145

+ 19854

+ 55007

+ 22138

+ 28831

+ 1202

9171

+ 2601

+ 40842

+ 25943

+ 25960

+ 11731

+ 19071

+ 183446

+ 22133

2624

+ 25934

+ 2613

9185

- 26395

- 31762

159756
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Maszynki do golenia męskie - 47921].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31766

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Trymery i maszynki do strzyżenia - 

67408].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11840
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akcesoria do golarek - 139844].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

82565 Zmiana nazwy z [Woski]

- 260783 Nowa kategoria

37802
Przeniesiona z [Depilacja i golenie-

31762]

159795
Przeniesiona z [Depilacja i golenie-

31762]

Elektryczne urządzenia do golenia i depilacji

Depilatory

Depilatory laserowe i IPL

Zdrowie i Uroda

Depilacja i golenie

Brzytwy

Trymery do miejsc intymnych

Pozostałe

Akcesoria do depilacji woskiem

Zabawki konstrukcyjne

Zabawki z drewna

Zabawki z filmów i seriali

Zabawki z metalu

Zagadki i łamigłówki

Pozostałe

Steiff

Zabawki dla małych dzieci

Zabawki do kąpieli

Zabawki do zabawy na dworze

Zabawki edukacyjne

Zabawki elektryczne

Playmobil

Pluszaki

Pojazdy dla dzieci

Pojazdy do zabawy

Pokoje i domki dla lalek

Pozytywki

Pozostałe
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67408
Przeniesiona z [Depilacja i golenie-

31762]

- 180512
Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346]

106317

30348
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [37802].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

11844

139844 Zmiana nazwy z [Części i akcesoria]

159789

Przeniesiona z [Depilacja i golenie-

31762] Zmiana nazwy z [Części do 

maszynek i trymerów]

47925

- 179841

178964

47921

178965

47931

168191

67416

31763

47920
Zmiana nazwy z [Po goleniu i przed 

goleniem]

260785 Nowa kategoria

106315

- 177731

101915

107974

177733

177732

117338

96428

177739

177736

177740

177738

177737
Zmiana nazwy z [Fotele fryzjerskie i 

suszarki]

Podgrzewacze do wosku

Pomoce i akcesoria

Pomocniki i wyposażenie

Suszarki hełmowe i parownice

Fotele i leżanki kosmetyczne

Lampy z lupą

Manekiny do czesania i makijażu

Myjnie fryzjerskie i akcesoria

Peleryny i fartuchy

Podgrzewacze do ręczników

Pianki i żele do golenia

Preparaty po goleniu

Woski do depilacji

Zestawy do golenia i prezenty

Dla fryzjerów i kosmetyczek

Degażówki i nożyczki fryzjerskie

Maszynki do golenia damskie

Maszynki do golenia męskie

Nożyki do maszynek damskich

Nożyki do maszynek męskich

Pędzle

Pęsety

Depilatory

Golarki dla mężczyzn

Akcesoria do golarek

Części do golarek

Kremy i spraye do depilacji

Maszynki do golenia i nożyki

Trymery i maszynki do strzyżenia

Golarki

Golarki dla kobiet
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177735

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Degażówki i nożyczki fryzjerskie - 

101915].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

177741
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pomoce i akcesoria - 177740].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

177734

75053

- 11778

- 182118

37821
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260754].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

159874

155667

184584 Nowa kategoria

184583 Nowa kategoria

182122

36440

182124

182121

182123

159878

182119

- 260815 Nowa kategoria

260754 Nowa kategoria

260755 Nowa kategoria

260756 Nowa kategoria

260757 Nowa kategoria

182120

184572 Nowa kategoria

182125

- 182113

171540

171535

129588

182116

75067

182114

182115

171537

Stoliki przyłóżkowe i nocne

Stopnie i schodki

Uchwyty

Meble specjalne i wyposażenie

Deski sedesowe

Krzesła i podpórki toaletowe

Krzesła prysznicowe, kąpielowe

Pomoce i ławki transferowe

Rampy

Części do aparatów słuchowych

Akcesoria do aparatów słuchowych

Baterie do aparatów słuchowych

Zachowanie higieny osobistej

Zaopatrzenie stomii

Pozostałe

Pomoce w ubieraniu się

Przenośne kaczki i baseny

Systemy wzywania pomocy

Wanny do mycia włosów

Wspomaganie słuchu

Aparaty słuchowe

Inhalatory

Podwyższenia do mebli

Pomoce dla kierowców

Pomoce w gotowaniu i jedzeniu

Pomoce w nietrzymaniu moczu

Pomoce w pracy i wypoczynku

Urządzenia kosmetyczne

Walizy kosmetyczne i fryzjerskie

Dla osób niepełnosprawnych

Codzienne czynności

Aparaty słuchowe

Chwytaki

Przybory fryzjerskie

Pozostałe
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182117
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Uchwyty - 171537].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 28175

28176

- 182126

182128

182130

182129

182127 Zmiana nazwy z [Akcesoria]

75068

171536

75066

19265

28177

- 30115

58037

185074
Przeniesiona z [Pierwsza pomoc i sprzęt 

ratowniczy-180136]

75072

184574 Nowa kategoria

171538

75075

159876

159875 Nowa kategoria

182131

- 182132

19264

28178

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Poduszki i pomoce w siedzeniu - 

182136].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

182133

182136 Nowa kategoria

182135

182134

182137

Poduszki i pomoce w siedzeniu

Poduszki i pozycjonery do spania

Wkładki ortopedyczne

Pozostałe

Testy poziomu cholesterolu

Pozostałe

Zaopatrzenie ortopedyczne

Bandaże i ortezy

Poduszki i pomoc w siedzeniu

Gorsety i pończochy uciskowe

Alkomaty jednorazowe

Ciśnieniomierze

Monitorowanie prenatalne

Pulsoksymetry napalcowe

Termometry

Testy narkotykowe

Kule i laski do chodzenia

Windy i krzesła schodowe

Wózki inwalidzkie

Pozostałe

Przyrządy pomiarowe i testy

Alkomaty elektroniczne

Części i akcesoria

Części do wózków elektrycznych

Części do wózków inwalidzkich

Części do wind schodowych

Akcesoria do pomocy w poruszaniu się

Elektryczne wózki inwalidzkie

Pozostałe

Pomoce w poruszaniu się

Chodziki i balkoniki
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3193
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Maseczki ochronne - 260746].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 31769

180267

- 260774 Nowa kategoria

30354
Przeniesiona z [Higiena jamy ustnej-

30352]

31770
Przeniesiona z [Higiena jamy ustnej-

30352]

99654
Przeniesiona z [Higiena jamy ustnej-

30352]

159757
Zmiana nazwy z [Pielęgnacja zębów 

dzieci]

159758

260780 Nowa kategoria

260779 Nowa kategoria

260782 Nowa kategoria

67422

48080

180266

67421

260781 Nowa kategoria

113913

11843

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Tymczasowe protezy i akcesoria - 

260781].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 31414

127470

260800 Nowa kategoria

116183

122773

31287

67678

260801 Nowa kategoria

67670

179693

31416 Zmiana nazwy z [Pozostałe]

180957

180958

Naprawa okularów

Okulary do czytania

Okulary korekcyjne

Okulary specjalne

Oprawki

Plastry i opaski na oczy

Chusteczki i płyny czyszczące

Części do okularów

Etui na okulary

Krople i płyny do oczu

Łańcuszki i sznurki do okularów

Lupy

Płyny do płukania ust

Szczoteczki do zębów

Tymczasowe protezy i akcesoria

Wybielanie zębów

Pozostałe

Korekcja wzroku

Nici dentystyczne, szczoteczki

Ochraniacze na zęby

Odświeżacze do ust

Ortodoncja

Pasty do zębów

Pielęgnacja protez i aparatów

Czyszczenie języka

Elektryczna pielęgnacja jamy ustnej i zębów

Irygatory do zębów

Szczoteczki elektryczne

Wymienne końcówki

Gryzaki do ząbkowania

Pozostałe

Higiena jamy ustnej
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31289

110235

30368

30369

- 31786

172016

+ 172020

- 172027

172031

31802

31803

172030

31804

172029

172028
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pomadki - 31804].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 172025

95216

82596 Zmiana nazwy z [Bronzery]

11865

177665

172026
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Utrwalacze do makijażu - 260753].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

177666

21021

11864

260753 Nowa kategoria

107956

36413

+ 36409

11985

31811
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Sztuczne rzęsy i kleje do rzęs - 177664].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 47945Manicure i pedicure

Utrwalacze do makijażu

Zestawy i palety do makijażu

Kosmetyczki i kuferki

Przybory do makijażu

Mieszane zestawy do makijażu

Pozostałe

Korektory i kamuflaże

Kremy BB, CC, DD

Pozostałe

Podkłady

Pudry

Róże

Pomadki

Powiększanie ust

Pozostałe

Cera

Bazy pod makijaż

Bronzery i rozświetlacze

Oczy

Usta

Bazy do ust

Błyszczyki

Konturówki do ust

Pigmenty i farbki do ust

Płyny do soczewek

Pojemniki na soczewki

Soczewki do okularów

Soczewki kontaktowe

Makijaż

Makijaż ciała
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178959

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Szablony do aerografów do paznokci - 

260770].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

112563

- 260758 Nowa kategoria

182105
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

11873
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

178961
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

260759 Nowa kategoria

260760 Nowa kategoria

260761 Nowa kategoria

- 260772 Nowa kategoria

178960
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

11872

Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945] Zmiana nazwy z [Przyrządy, 

zestawy i akcesoria]

67653
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

- 260762 Nowa kategoria

36432

Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945] Zmiana nazwy z [Kremy do dłoni 

i paznokci]

82610
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

260763 Nowa kategoria

107965

- 260764 Nowa kategoria

260765 Nowa kategoria

260766 Nowa kategoria

182107
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

112562
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

107876

Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945] Zmiana nazwy z [Ozdoby do 

paznokci]

- 260813 Nowa kategoria

260769 Nowa kategoria

260768 Nowa kategoria

Narzędzia do stylizacji paznokci

Aerografy do paznokci

Części do aerografów do paznokci

Farby do aerografów do paznokci

Puste pojemniki

Stylizacja paznokci

Ozdoby do stylizacji paznokci 3D

Ozdoby do stylizacji paznokci 2D

Fiberglass, jedwabne paznokcie

Tipsy

Narzędzia do paznokci, zestawy i akcesoria

Lampy UV do paznokci

Pielęgnacja i kuracje do paznokci

Kremy i odżywki do paznokci

Kremy i olejki do skórek

Wzmacniacze do paznokci

Lakiery żelowe

Pudry zanurzeniowe do paznokci

Lakiery podkładowe i nawierzchniowe

Osuszacze i utrwalacze

Narzędzia do pielęgnacji paznokci

Elektryczne pilniki i frezarki

Aerografy i akcesoria

Ćwiczenia, kursy i prezentacje

Lakiery i pudry do paznokci

Proszki i płyny akrylowe

Lakiery do paznokci
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260767 Nowa kategoria

260770 Nowa kategoria

260771 Nowa kategoria

182108
Przeniesiona z [Manicure i pedicure-

47945]

36430
Zmiana nazwy z [Spa, kąpiele i 

akcesoria]

47940

47946

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Narzędzia do stylizacji paznokci - 

107876].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 36447

36453

181481
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Urządzenia do masażu - 36449].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

36448
Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346]

67661

101972

180956

36454

36449

Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346] Zmiana nazwy z [Masażery 

elektryczne]

19263

- 67588

- 184577 Nowa kategoria

184580 Nowa kategoria

184578 Nowa kategoria

184579 Nowa kategoria

- 180942

180943

180945

184571 Nowa kategoria

180944

180947

180948

180946

180949

Płyny do higieny intymnej

Podpaski

Tampony

Wkładki higieniczne

Żele dopochwowe

Czyszczenie aparatów CPAP

Torby na aparaty CPAP i akcesoria

Higiena intymna dla kobiet

Dezodoranty intymne

Kubeczki menstruacyjne

Leczenie infekcji grzybiczych pochwy

Stoły i krzesła do masażu

Urządzenia do masażu

Pozostałe

Materiały higieniczne i medyczne

Akcesoria do aparatów CPAP

Części do aparatów CPAP

Balsamy i kremy

Masażery ręczne

Elektryczne fotele masujące

Kamienie do masażu

Poduszki i wałki pod głowę

Prześcieradła i pokrycia

Zestawy i systemy aerografów do paznokci

Sztuczne paznokcie z klejem

Urządzenia do kąpieli i spa

Zmywacze do paznokci

Pozostałe

Masaż

Kompresory do aerografów do paznokci

Szablony do aerografów do paznokci
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180950

- 260745 Nowa kategoria

260746 Nowa kategoria

260747 Nowa kategoria

177663
Przeniesiona z [Materiały higieniczne i 

medyczne-67588]

- 72873 Nowa kategoria

184569 Nowa kategoria

72874
Przeniesiona z [Przyrządy pomiarowe i 

testy-30115]

72875 Nowa kategoria

72877
Przeniesiona z [Przyrządy pomiarowe i 

testy-30115]

72876 Nowa kategoria

- 180951

180952

180953 Zmiana nazwy z [Poduszki elektryczne]

101406

36431

- 180931

184573 Nowa kategoria

82592

75034

180932

75035

11779

180933

75041

- 82593 Nowa kategoria

184582 Nowa kategoria

159799 Nowa kategoria

180934 Nowa kategoria

180936 Nowa kategoria

184581 Nowa kategoria

82594 Nowa kategoria

180935 Nowa kategoria

67589

- 67659

37822
Wszystkie aukcje przenosimy do [Pióra 

do akupunktury - 260775].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

184585 Nowa kategoria

- 260816 Nowa kategoriaAkupunktura

Terapia dźwiękiem

Wkładki do ust

Pozostałe

Medycyna niekonwencjonalna

Akupunktura

Akupresura

Wspomaganie snu

Klipsy na nos

Maski do spania

Opaski przeciw chrapaniu

Paski na nos

Rozszerzacze nosa

Opatrunki i plastry

Waciki nasączone alkoholem

Zestawy pierwszej pomocy

Pozostałe

Piłki antystresowe

Pojemniki na leki

Urządzenia na podczerwień i ogrzewacze

Termofory i pokrowce

Pielęgnacja i kremy do stóp

Pierwsza pomoc

Bransoletki i wisiorki medyczne z identyfikatorem

Maści na rany

Glukometry

Lancety

Paski testowe do glukometrów

Zestawy z glukometrem

Leczenie ciepłem i zimnem

Okłady ciepłe i zimne

Higiena osobista

Maseczki ochronne

Rękawice ochronne

Środki do dezynfekcji rąk

Kontrola cukru we krwi

Etui na insulinę i akcesoria

Pozostałe
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260776 Nowa kategoria

260777 Nowa kategoria

260775 Nowa kategoria

159882

159879

19258

159886

159880

159885

159881

108002

11777

260778 Nowa kategoria

75043 Nowa kategoria

180954

1279

- 31772

180920

31776

260790 Nowa kategoria

50102
Przeniesiona z [Solaria-31775] Zmiana 

nazwy z [Lampy]

180922
Zmiana nazwy z [Systemy opalania 

natryskowego]

50101
Przeniesiona z [Solaria-31775] Zmiana 

nazwy z [Łóżka opalające]

180919

180923

31774

74996

260791 Nowa kategoria

31773

180921

29583
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Balsamy brązujące - 31776].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 180345

159719

11848

29585

112661

- 11838

Unisex

Pielęgnacja ciała

Zestawy do opalania natryskiem

Pozostałe

Perfumy

Dla dzieci

Dla kobiet

Dla mężczyzn

Naklejki-tatuaże do opalania

Namioty do opalania natryskiem

Ochrona przeciwsłoneczna

Pielęgnacja skóry po opalaniu

Płyny do opalania natryskowego

Samoopalacze

Artykuły jednorazowego użytku

Balsamy brązujące

Części do opalania natryskowego

Części do urządzeń do opalania

Kompresory do opalania natryskowego

Łóżka opalające i solaria do twarzy

Terapia polem magnetycznym

Terapia próżniowa i bańki

Terapie alternatywne

Ziołowe preparaty lecznicze

Pozostałe

Opalanie i solarium

Olejki aromatyczne i eteryczne

Plastry oczyszczające

Samoopieka i samoleczenie

Sprzęt do terapii tytanem

Światłoterapia

Terapia elektrostymulująca

Modele do akupunktury

Naklejki na uszy

Pióra do akupunktury

Irygatory i płukanki do nosa

Jonowe kąpiele stóp
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11841
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pielęgnacja na dzień - 21205].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180925

29580

74990

72759

74994

31753

180924

180918

31751

31752
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Peelingi - 29582].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31755

31754

29581

29584

67390

67391

11837
Wszystkie aukcje przenosimy do [Sole 

do kąpieli - 67390].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 11854 Zmiana nazwy z [Pielęgnacja włosów]

182100

- 260773 Nowa kategoria

177659
Przeniesiona z [Pielęgnacja włosów-

11854]

11858
Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346]

36407
Przeniesiona z [Pielęgnacja włosów-

11854]

82591

177660

- 182101

175637

Suszarki do włosów

Wałki i papiloty

Klamry i akcesoria do włosów

Kuracje i olejki do włosów

Peruki i przedłużanie włosów

Akcesoria

Zestawy do kąpieli

Pozostałe

Pielęgnacja i stylizacja włosów

Czepki pod prysznic

Elektryczne urządzenia do stylizacji włosów

Lokówki i prostownice

Peelingi do ciała

Płyny do kąpieli

Płyny i żele pod prysznic

Pudry do ciała

Różne produkty do kąpieli

Sole do kąpieli

Kule do kąpieli

Leczenie blizn

Mgiełki do ciała

Mydła w kostce

Mydła w płynie

Olejki do kąpieli

Balsamy i kremy nawilżające

Butelki i pojemniki podróżne

Dezodoranty

Gąbki i szczotki
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175635

175636

163581
Wszystkie aukcje przenosimy do [Peruki 

i treski - 175635].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

31413

31412

177662

11860

177661

11855

166738

31788

177658
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Produkty do farbowania - 31412].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 11863

75006

260788 Nowa kategoria

40088

21022 Zmiana nazwy z [Kuracje i maski]

101925

182112

29582

260789 Nowa kategoria

21205

101926

177764

36870

33164

172032

177765

29618

177767

67500Zestawy i pomysły na prezent

Pielęgnacja ust

Preparaty przeciwzmarszczkowe

Produkty do demakijażu

Toniki i wody termalne

Trądzik i skóra łojotokowa

Urządzenia do skóry twarzy

Patyczki kosmetyczne

Peelingi

Peelingi do twarzy

Pielęgnacja na dzień

Pielęgnacja na noc

Pielęgnacja oczu

Pielęgnacja twarzy

Bibułki matujące

Części do urządzeń do pielęgnacji twarzy

Kremy wybielające

Maseczki do twarzy

Mikrodermabrazja

Produkty do stylizacji

Szampony i odżywki

Szczotki i grzebienie

Trwała ondulacja

Zestawy i komplety

Pozostałe

Peruki i treski

Przedłużanie włosów

Pozostałe

Preparaty na porost włosów

Produkty do farbowania

Produkty do prostowania włosów
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11862
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pielęgnacja na dzień - 21205].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

- 176992
Zmiana nazwy z [Planowanie rodziny i 

erotyka]

176998

176994

176995 Zmiana nazwy z [Lubrykanty i olejki]

30118

36437

176999
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 1277].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

- 33914

33918
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 16705].

Przed  [DD & MM]: Jeśli chcesz, aby Twoje 

oferty zostały przeniesione do odpowiedniej 

kategorii, dodaj zalecaną przez nas 

charakterystykę przedmiotu.

60889
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[33919].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

260794 Nowa kategoria

260796 Nowa kategoria

179276
Zmiana nazwy z [Igły, rury i dzioby do 

tatuażu]

57589

260798 Nowa kategoria

33917

33916

260795 Nowa kategoria

- 260799 Nowa kategoria

60890
Przeniesiona z [Tatuaże i piercing-

33914]

33919 Nowa kategoria

168192

- 260797 Nowa kategoria

57586
Przeniesiona z [Tatuaże i piercing-

33914]

33915
Przeniesiona z [Tatuaże i piercing-

33914] Zmiana nazwy z [Wzory tatuaży]

179277 Nowa kategoria

260793 Nowa kategoria

Wyposażenie do tatuażu

Farby do tatuażu

Magazyny i wzorniki z tatuażami

Szablony tatuaży i akcesoria

Zestawy do piercingu

Narzędzia do piercingu

Rury do tatuażu

Tatuaże tymczasowe

Henna

Tatuaże jednorazowe

Urządzenia do usuwania tatuaży

Części do maszynek do tatuażu

Dzioby do tatuażu

Igły do tatuażu

Kompletne zestawy do tatuażu

Kremy znieczulające i pozabiegowe

Maszynki do tatuażu

Monitory płodności i testy

Testy ciążowe

Pozostałe

Tatuaże i piercing

Akcesoria do tatuażu

Tatuaże jednorazowe

Pozostałe

Planowanie rodziny

Afrodyzjaki

Antykoncepcja

Lubrykanty
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16705

- 180959
Zmiana nazwy z [Witaminy i 

suplementy]

- 184490 Nowa kategoria

184492 Nowa kategoria

184493 Nowa kategoria

184491 Nowa kategoria

1278

- 31817

159730
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260817].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

45735
Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346]

260817 Nowa kategoria

31821

36455

82616

181009

181007

181008

11781
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Spalacze tłuszczu - 181009].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

77305
Przeniesiona z [Higiena i pielęgnacja-

30346]

- 97033 Przeniesiona z [Fitness i bieganie-15273]

97034

66040
Wszystkie aukcje przenosimy do [Batony 

i napoje energetyczne - 1278].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

97035
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [11776].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

Odżywki

Koktajle białkowe i tonujące

Napoje i batony energetyczne

Witaminy i minerały

Plany dietetyczne i posiłki

Spalacze tłuszczu

Środki wspomagające dietę

Środki zmniejszające łaknienie

Pozostałe

Wagi łazienkowe

Diety i kontrola wagi

Detoks i oczyszczanie organizmu

Analizatory składu ciała

Detoks i oczyszczanie organizmu

Koktajle i napoje dietetyczne

Plany dietetyczne i akcesoria

Witaminy i suplementy diety

Akcesoria do suplementów diety

Puste kapsułki

Shakery i miksery

Urządzenia do napełniania kapsułek

Batony i napoje energetyczne

Pozostałe
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66044
Wszystkie aukcje przenosimy do [Batony 

i napoje energetyczne - 1278].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

97036
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Redukcja tłuszczu - 21561].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

180094 Nowa kategoria

21561

180960

11776

19260
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Ziołowe preparaty lecznicze - 180954].

Po [DD & MM]: W wyniku zmian w 

kategoriach istniejąca charakterystyka 

przedmiotu może ulec zmianie. Po 

wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową 

charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać 

najlepszą widoczność.

19262

1277

+ 260

- 1281

+ 20754

177801

+ 1285

+ 26696

+ 20737

- 20742

134793

108884

116379

20748 Zmiana nazwy z [Wybiegi i ogrodzenia]

177790

117427

66780

121851

116377

20744

33079

63057

20749

- 177792

Legowiska

Miski

Obroże

Ochrona przed pasożytami

Pielęgnacja ciała i sierści

Gehege & Zäune

Identyfikatory

Kamizelki ochronne i kapoki

Karmy dla psów

Klatki metalowe

Koce

Dla gryzoni i małych zwierząt

Dla kotów

Dla psów

Artykuły dla szczeniąt

Budy dla psów

Drzwiczki dla psów

Pozostałe

Znaczki

Zwierzęta

Akwarystyka

Dla drobiu

Dla gadów

Napoje dla sportowców i izotoniki

Redukcja tłuszczu

Suplementy diety

Witaminy i minerały

Zioła i preparaty roślinne

Pozostałe

Wytrzymałość

Pozostałe
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46304
Zmiana nazwy z [Nożyczki, tymery i 

maszynki]

177793

146241

149019

46305

177794

116373

52352

77664

146247

116392

66783

- 116381

149044

116383

116384

66784

100404

149047

177795

146243

149048

146245

46299

- 178061

46453

117426

46454

116389

177788

116380

178062

177796

134755

177791

+ 134752

11286

+ 20734

116391

301

Dla ptaków

Urny na prochy i pamiątki

Pozostałe

Pozostałe

Ubranka i buty

Wywabiacze plam i zapachów

Zabawki

Zdrowie i higiena

Pozostałe

Koszyki i przyczepy do rowerów

Maty ochronne do samochodu

Pasy i przegrody do samochodu

Rampy i schodki

Torby i transportery

Wózki

Odzież ochronna

Szkolenie szczeniąt

Torby na smakołyki

Pozostałe

Tabliczki i plakietki

Transport i podróże

Artykuły antyszczekowe

Ćwiczenie sprawności

Gwizdki

Kagańce

Klikery

Manekiny

Przebrania

Smakołyki i przekąski

Smycze i obroże uzdowe

Sprzątanie po psach

Szelki

Szkolenie i posłuszeństwo

Pielęgnacja łap i pazurów

Stoły trymerskie

Szampony i środki do mycia

Szczotki i grzebienie

Pozostałe

Pieluchy dla psów

Nożyczki, trymery i maszynki
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