
Zmiany w kategoriach czerwca 2019 - PL

Liczba

248

423

274

46

27

1018

Numer kategorii Uwagi Wymagane działania

+ 353

- 9815

- 62464

+ 62469

- 62465

22372
Zmiana nazwy z [Kosze na papiery i na 

śmieci]

62466

62467

62468

127548

27685

27687 Zmiana nazwy z [Wieszaki do ubrań]

+ 127540

+ 62492

+ 127544

+ 62495

+ 62473

- 27673

63240

127481

- 62412

74359

127480

62414 Zmiana nazwy z [Pinezki]

62413

103906

103905

15363

+ 62409

+ 62332

+ 62400

- 62391

+ 74344

127483

Dziurkacze i zszywacze

Etykiety

Kalendarze i planery

Organizowanie i archiwizacja

Archiwa i systemy archiwizacji

Koszulki i obwoluty

Naklejki do dziurek

Pinezki i szpilki

Spinacze

Wąsy skoroszytowe

Zszywki

Pozostałe

Szafy, szafki i regały

Przybory biurowe i do pisania

Akcesoria do pieczątek

Albumy fotograficzne

Drobne przybory

Gumki

Szafki na kółkach i kontenery

Wieszaki na ubrania

Meble do komputera

Meble do siedzenia

Meble recepcyjne i lady

Stoły i biurka

Małe meble i akcesoria

Kosze na papiery i śmieci

Maty ochronne na podłogę

Ścianki działowe i parawany

Sejfy i kasy pancerne

Stojaki na parasole

Łącznie

Nazwa kategorii

Antyki i Sztuka

Biuro i Szkoła

Meble biurowe

Lampy i źródła światła

Typ zmiany

Nowa kategoria

Kategoria usunięta

Zmiana nazwy

Przeniesiona

Przeniesiona i zmiana nazwy
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

62397

104085

138895
Zmiana nazwy z [Teczki i systemy 

zawieszane]

62393

27682

+ 62424

62432

+ 62429

62460

74368

62458

19526

+ 62559

- 62534

68483

62535

68481

68477

68479 Zmiana nazwy z [Nożyczki]

68476

62537

62540 Zmiana nazwy z [Pisaki, ołówki i kreda]

62541

68480

9605

68482

127604

62542

+ 27704

- 27691

104209

- 104317

104319

104327
Zmiana nazwy z [Dyskietki, napędy ZIP i 

taśmy]

104331

104329

104330
Zmiana nazwy z [Produkty czyszczące do 

EPD]

104320

104318

104328

104332

185073

Produkty czyszczące

Przechowywanie płyt CD i DVD

Stojaki do monitorów, drukarek

Zabezpieczenia antykradzieżowe

Pozostałe

Akcesoria do kalkulatorów

Akcesoria do bindownic

Akcesoria do EPD

Filtry ekranowe

Napędy ZIP, taśm i dyskietek

Osłony przed kurzem

Podkładki pod mysz i dłonie

Rysownice i deski kreślarskie

Szablony i krzywki kreślarskie

Zestawy

Pozostałe

Sprzęt do prezentacji

Technika biurowa

Nożyczki i gilotyny

Ołówki mechaniczne

Papiery i kartony

Pisaki, kredki i kreda

Pomoce i akcesoria

Rapidografy

Przybory szkolne

Rysunek techniczny

Cyrkle

Farby i tusze

Końcówki kreślarskie

Linijki i ekierki

Pieczątki

Pisanie i korygowanie

Przechowywanie wizytówek

Taśmy i kleje

Wizytówki

Pozostałe

Segregatory wpinane

Skorowidze i przekładki

Systemy teczek zawieszanych

Teczki i ofertówki

Pozostałe

Papier, zeszyty i notatniki
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

9606

104167

61756

25348
Zmiana nazwy z [Urządzenia do 

etykietowania]

- 62034

62045

62042

62044

- 62503

27702

62504

104386

91033

104359

104373

15364

22453

61773

112410

9972

27693

62507

- 87045

104249

104250

104248

- 62508

36774

104431

104437

104443

62510

8263

12467

25317

62521

78654

104139

- 62524
Zmiana nazwy z [Rzutniki i projektory 

LCD]

9599
Zmiana nazwy z [Projektory LCD i 

komputerowe]

15366

62525

62526Akcesoria do rzutników

Maszyny frankujące

Niszczarki do dokumentów

Rzutniki i projektory

Projektory LCD i DLP

Rzutniki

Ekrany i stoliki do rzutników

Kopiarki wielkoformatowe

Tonery

Urządzenia wielofunkcyjne

Pozostałe

Laminatory

Maszyny do pisania

Telefony i akcesoria

Zestawy słuchawkowe, akcesoria

Kserokopiarki

Kopiarki analogowe (mono)

Kopiarki cyfrowe (mono)

Kopiarki kolorowe

Gilotyny

Kalkulatory

Kasetki na pieniądze i wagi

Klimatyzatory i wentylatory

Komunikacja w biurze

Modemy, splitery, przełączniki

Rolki i akcesoria do faksów

Tonery i bębny do faksów

Urządzenia wielofunkcyjne

Pozostałe

Falcerki i kopertownice

Folie do laminowania

Dyktafony i rejestratory dźwięku

Maszyny stenograficzne

Faksy

Faksy atramentowe

Faksy laserowe

Faksy termiczne

Akcesoria do maszyn do pisania

Akcesoria do niszczarek

Bindownice

Drukarki do etykiet

Dyktafony i maszyny stenograficzne

Akcesoria do dyktafonów
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

62527

58261

94861

+ 62531

+ 68484

- 281

- 9295

98625

74497

- 63150

63151 Zmiana nazwy z [Myjki i pasty]

63152 Zmiana nazwy z [Ścierki]

9299 Zmiana nazwy z [Sprzęt]

63153

63173

69188

98624 Zmiana nazwy z [Paski]

93720

3820

173695
Zmiana nazwy z [Pudełka i rotomaty do 

zegarków]

180246

+ 66229

+ 10290

+ 11312

+ 49750

- 63184
Zmiana nazwy z [Dla jubilerów i 

zegarmistrzy]

+ 63194

+ 63192

66459

+ 85732

- 117039

63201

63205

63212

74500

63207

63206
Zmiana nazwy z [Narzędzia do 

otwierania obudów]

63204

63210

63211

63203

63214

74498

Szczypce

Szlifierki i polerki

Młotki

Narzędzia do otwierania kopert

Narzędzia do zaczepów

Pasty

Pęsety

Pierścienie uszczelniające

Narzędzia jubilerskie

Narzędzia zegarmistrzowskie

Do skracania bransoletek

Frezy

Klucze

Lupy

Biżuteria etniczna

Biżuteria ślubna

Dla jubilerów i zegarmistrzów

Kuferki

Literatura fachowa

Narzędzia i akcesoria do piercingu

Podręczniki

Pudełka na biżuterię

Rotomaty i pudełka do zegarków

Pozostałe

Biżuteria dla dzieci

Biżuteria dla mężczyzn

Ściereczki

Urządzenia

Pozostałe

Materiały promocyjne

Miary do pierścionków

Paski do zegarków

Biżuteria i Zegarki

Akcesoria

Baterie

Etui na biżuterię

Materiały czyszczące

Płyny i pasty

Pozostałe

Taśmy do etykietowania

Translatory i słowniki elektroniczne

Teczki, torby i akcesoria

Upominki i artykuły reklamowe

PL_Category_Changes_Jun2019 - Page 4 of 133



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

63202

87449 Zmiana nazwy z [Śrubokręty]

63213

69190

22308

+ 57709

63196

+ 63185

66460
Zmiana nazwy z [Technika 

bezpieczeństwa]

9300

18708

+ 63197

69191

9301

+ 491

- 9324

- 23721

23723

23722

12325

12324

57729

57724

18710 Zmiana nazwy z [Etui na papierosy]

57725

23724 Zmiana nazwy z [Artykuły piśmiennicze]

93195

18709

23717

9326

+ 15124

10243

+ 258031

+ 4196

+ 10968

+ 26952

+ 10682

+ 14324

98863

- 62682
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[14308].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 179296 Usuwamy tę kategorię.Do przechowywania

Sztuczna biżuteria

Wyroby jubilerskie i unikaty

Zegarki kolekcjonerskie

Zegarki na rękę i kieszonkowe

Pozostałe

Delikatesy

Zapalniczki

Pozostałe

Ozdoby do ciała i piercingu

Perły i koraliki luzem

Pozostałe zegary

Szlachetna biżuteria

Otwieracze i korkociągi

Papierośnice

Pojemniki na leki

Przybory do pisania

Spinki do mankietów

Wizytowniki

Breloki

Marki projektantów

Marki samochodów

Pozostałe

Klipsy do banknotów

Lusterka kieszonkowe

Wagi

Witryny i gabloty

Zestawy i kolekcje

Pozostałe

Kamienie szlachetne

Luksusowe akcesoria

Pozostałe

Produkty i materiały

Sprzęt do czyszczenia

Stojaki i dekoracje

Technika zabezpieczeń

Urządzenia techniczne

Wiertła

Wkrętaki

Wypychacze zaczepów i bolców

Zestawy
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

179297

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Drożdże i proszek do pieczenia - 

257944].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

169158
Wszystkie aukcje przenosimy do [Cukier - 

257955].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

169142
Wszystkie aukcje przenosimy do [Mleko 

i śmietanka kokosowa - 257987].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

32473
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kluski i 

makarony - 257993].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

62717
Wszystkie aukcje przenosimy do [Müsli, 

płatki owsiane i śniadaniowe - 257958].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179298
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Rośliny strączkowe - 257992].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Ryż i rośliny strączkowe

Dodatki, dekoracje do wypieków

Cukier i słodziki

Gotowe sosy do potraw

Makarony i produkty mączne

Müsli i płatki
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

179299
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 79631].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

62697
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179187].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

62716
Wszystkie aukcje przenosimy do [Dania 

ekspresowe - 257997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 48134
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259830].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

148534
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 177014].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

148535
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kakao 

i napoje słodowe - 185041].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179294
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 185039].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

79608
Wszystkie aukcje przenosimy do [Syropy 

i koncentraty - 179189].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Kakao

Kawa

Syropy i aromaty do kawy

Pozostałe

Ciasta i wypieki

Dania gotowe

Kawa, herbata i kakao

Akcesoria
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

48328
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 79631].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 62699 Usuwamy tę kategorię.

48140

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wędliny i wyroby z mięsa i drobiu - 

258005].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

48128
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Konserwy z mięsa i drobiu - 258006].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

79611

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wędliny i wyroby z mięsa i drobiu - 

258005].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

62701

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wędliny i wyroby z mięsa i drobiu - 

258005].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

13271
Wszystkie aukcje przenosimy do [Dżemy 

i konfitury - 14311].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Mięso

Szynki

Pozostałe

Miody, dżemy i kremy do chleba

Pozostałe

Mięso i wędliny

Kiełbasy
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

79580
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Napoje gazowane - 179188].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

62702
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Suszone warzywa i owoce - 257972].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 179300 Usuwamy tę kategorię.

179301
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[179179].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

179302
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krakersy i słone przekąski - 258011].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

62718
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Orzeszki i mieszanki - 258012].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179303
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 179187].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 62747 Usuwamy tę kategorię.

62749
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258027].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

Keczupy i majonezy

Przekąski

Chipsy

Krakersy i paluszki

Orzeszki

Pozostałe

Przyprawy i doprawianie

Napoje bezalkoholowe

Owoce, warzywa i grzyby
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Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

134646
Wszystkie aukcje przenosimy do [Oliwy i 

oleje - 257989].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

14314
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pojedyncze - 257978].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

169141
Wszystkie aukcje przenosimy do [Syropy 

- 257957].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

169148
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258027].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

62748
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 79631].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

48124

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Konserwy z ryb i owoców morza - 

258009].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 38173 Usuwamy tę kategorię.

63284

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czekoladki i cukierki czekoladowe - 

258022].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Ryby i owoce morza

Słodycze

Batony czekoladowe

Oleje

Przyprawy

Sosy do deserów

Sosy przyprawowe

Pozostałe
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32471
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Ciastka i herbatniki - 20473].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

48147
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258502].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

48151

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czekoladki i cukierki czekoladowe - 

258022].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

99537

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czekoladki i cukierki czekoladowe - 

258022].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

99536
Wszystkie aukcje przenosimy do [Gumy 

do żucia i miętówki - 258018].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

48149
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[159890].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

48148
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258502].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

Czekolady

Gumy do żucia

Lukrecja

Zestawy mieszane

Ciastka

Cukierki i lizaki

Czekoladki
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48152
Wszystkie aukcje przenosimy do [Żelki i 

pianki - 258017].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

13273
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258502].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 14308 Nowa kategoria

62694

- 8403

48161

27510

+ 35506

8407

27514

- 259830 Nowa kategoria

38181

185041 Nowa kategoria

- 185036 Nowa kategoria

38179 Nowa kategoria

79630
Przeniesiona z [Kawa, herbata i kakao-

48134]

185037 Nowa kategoria

79629 Nowa kategoria

185038 Nowa kategoria

185039 Nowa kategoria

- 185035 Nowa kategoria

185042 Nowa kategoria

185040 Nowa kategoria

179188 Nowa kategoria

257940 Nowa kategoria

179176 Nowa kategoria

179189 Nowa kategoria

48318 Nowa kategoria

257941 Nowa kategoria

- 179295

- 8384 Usuwamy tę kategorię.

Syropy i koncentraty

Woda

Zamienniki mleka

Piwo, wino i spirytualia

Spirytualia

Napoje bezalkoholowe

Herbaty mrożone

Napoje energetyczne i izotoniczne

Napoje gazowane

Napoje mleczne

Soki, shaki i smoothie

Kawa ziarnista

Kawa w kapsułkach i saszetkach

Zamienniki kawy

Kawa mielona

Kawa rozpuszczalna

Pozostałe

Inne wyroby tytoniowe

Papierosy i tytoń

Kawa, herbata i kakao

Herbata

Kakao i napoje słodowe

Kawa

Delikatesy

Chleb i bułki

Cygara i wyroby tytoniowe

Cygara

Fajki i tytoń fajkowy

Fajki wodne i akcesoria

Żelki

Pozostałe
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34410
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Whisky i whiskey - 48111].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179304
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wódki 

- 258850].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8391
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258854].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 48160 Usuwamy tę kategorię.

38183
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wina - 

258852].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

38182
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wina - 

258852].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

117445
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wina - 

258852].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Czysty alkohol, tequila i rum

Pozostałe

Wina i wina musujące

Wina białe

Wina czerwone

Wina różowe

Alkohole stare i rzadkie
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13266
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wina - 

258852].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

26272
Wszystkie aukcje przenosimy do [Wina - 

258852].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

22420
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 258854].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

22546 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

12161 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

182109

70573

258855 Nowa kategoria

258856 Nowa kategoria

155682 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

148495

179305 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

258508 Nowa kategoria

258506 Nowa kategoria

258509 Nowa kategoria

48111 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

258852 Nowa kategoria

48110 Przeniesiona z [Spirytualia-8384]

258850 Nowa kategoria

258854 Nowa kategoria

- 257942 Nowa kategoria

- 257943 Nowa kategoria

257947 Nowa kategoria

257954 Nowa kategoria

257955 Nowa kategoria

183349
Przeniesiona z [Dekoracje i figurki do 

ciast-183339]

257944 Nowa kategoria

183345
Przeniesiona z [Dekoracje i figurki do 

ciast-183339]

Cukier

Dekoracje i kwiaty z cukru

Drożdże i proszek do pieczenia

Farby spożywcze

Wódki

Pozostałe

Produkty spożywcze

Wypieki i desery

Aromaty i ekstrakty

Budynie i desery w proszku

Rum

Sake, soju i alkohol ryżowy

Tequila i alkohol z agawy

Whisky i whiskey

Wina

Winiaki, koniaki i brandy

Domowe warzenie piwa

Gin

Koktajle i napoje mieszane

Likiery

Piwo

Porto i sherry

Wina rzadkie i stare

Wina szampańskie i musujące

Pozostałe

Absynt

Akcesoria do produkcji domowej

Cydr
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183344
Przeniesiona z [Dekoracje i figurki do 

ciast-183339]

257950 Nowa kategoria

183346
Przeniesiona z [Dekoracje i figurki do 

ciast-183339]

257948 Nowa kategoria

257951 Nowa kategoria

62695
Przeniesiona z [Do przechowywania-

179296]

257952 Nowa kategoria

257945 Nowa kategoria

257946 Nowa kategoria

257953 Nowa kategoria

257957 Nowa kategoria

257949 Nowa kategoria

183347
Przeniesiona z [Dekoracje i figurki do 

ciast-183339]

257958 Nowa kategoria

257959 Nowa kategoria

258503 Nowa kategoria

- 257982 Nowa kategoria

14311 Nowa kategoria

257983 Nowa kategoria

257985 Nowa kategoria

257984 Nowa kategoria

257986 Nowa kategoria

- 257960 Nowa kategoria

257970 Nowa kategoria

257963 Nowa kategoria

257965 Nowa kategoria

169147

Przeniesiona z [Przyprawy i doprawianie-

62747] Zmiana nazwy z [Sosy do 

sałatek]

257964 Nowa kategoria

257966 Nowa kategoria

257968 Nowa kategoria

257967 Nowa kategoria

62751
Przeniesiona z [Przyprawy i doprawianie-

62747]

48123
Przeniesiona z [Przyprawy i doprawianie-

62747]

257961 Nowa kategoria

257969 Nowa kategoria

258027 Nowa kategoria

- 257971 Nowa kategoria

257973 Nowa kategoria

Octy

Ostre sosy i sosy do grilla

Sosy sojowe, ostrygowe i rybne

Pozostałe

Warzywa i owoce

Przetwory warzywne i owocowe

Dressingi do sałatek

Gotowe sosy

Keczupy

Majonezy

Marynaty

Musztardy

Miody

Wytrawne pasty do smarowania

Octy, sosy przyprawowe i do grilla

Buliony i sosy pieczeniowe

Czatneje i relisze

Dipy

Batony müsli i śniadaniowe

Sucharki i chrupkie pieczywo

Miody, konfitury i smarowidła

Dżemy i konfitury

Kremy czekoladowe i smarowidła

Masła orzechowe

Sosy do deserów

Spody tortowe

Syropy

Wafle i rożki

Żele i pisaki spożywcze

Müsli, płatki owsiane i śniadaniowe

Lukry i masy cukrowe

Mąka

Marcepan

Mieszanki do wypieków

Orzechy i ziarna

Polewy i kakao w proszku

Jadalne brokaty i posypki

Lody na patyku
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257972 Nowa kategoria

257974 Nowa kategoria

- 257975 Nowa kategoria

257976 Nowa kategoria

257980 Nowa kategoria

- 257977 Nowa kategoria

257979 Nowa kategoria

257978 Nowa kategoria

257987 Nowa kategoria

257988 Nowa kategoria

257989 Nowa kategoria

- 257990 Nowa kategoria

257993 Nowa kategoria

257991 Nowa kategoria

257992 Nowa kategoria

257994 Nowa kategoria

- 257995 Nowa kategoria

257997 Nowa kategoria

257999 Nowa kategoria

257996 Nowa kategoria

258000 Nowa kategoria

258002 Nowa kategoria

258001 Nowa kategoria

- 258003 Nowa kategoria

258006 Nowa kategoria

258005 Nowa kategoria

- 258007 Nowa kategoria

258009 Nowa kategoria

258008 Nowa kategoria

258501 Nowa kategoria

- 258010 Nowa kategoria

179179 Nowa kategoria

179183 Nowa kategoria

258011 Nowa kategoria

258012 Nowa kategoria

179181 Nowa kategoria

179184 Nowa kategoria

179187 Nowa kategoria

- 258014 Nowa kategoria

20473 Nowa kategoria

258022 Nowa kategoria

258021 Nowa kategoria

- 258015 Nowa kategoria

258018 Nowa kategoria

38176 Nowa kategoria

258019 Nowa kategoria

Słodycze

Gumy do żucia i miętówki

Karmelki i cukierki

Kwaśne cukierki i oranżady w proszku

Wafle ryżowe i kukurydziane

Pozostałe

Czekolady i słodycze

Ciastka i herbatniki

Czekoladki i cukierki czekoladowe

Czekolady w tabliczkach

Przegryzki i przekąski

Chipsy

Chrupki i dmuchany ryż

Krakersy i słone przekąski

Orzeszki i mieszanki

Popcorn

Konserwy z mięsa i drobiu

Wędliny i wyroby z mięsa i drobiu

Ryby i owoce morza

Konserwy z ryb i owoców morza

Suszone i wędzone ryby i owoce morza

Zamienniki mięsa

Makarony

Rośliny strączkowe

Ryże

Warzywa i ziemniaki

Zupy

Mięso i drób

Kluski i makarony

Płatki i zboża

Rośliny strączkowe

Ryże

Dania gotowe

Dania ekspresowe

Mieszanki

Pojedyncze

Mleko i śmietanka kokosowa

Smalec i tłuszcze do pieczenia

Oliwy i oleje

Ryże, kasze i makrony

Suszone warzywa i owoce

Warzywa i owoce w puszkach

Zioła, korzenie i przyprawy

Bułka tarta

Sól i pieprz

Zioła i przyprawy
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159890 Nowa kategoria

258017 Nowa kategoria

258502 Nowa kategoria

258025 Nowa kategoria

258024 Nowa kategoria

258026 Nowa kategoria

79631 Nowa kategoria

62706

179306

- 2984

+ 30247

+ 20433

+ 77140

100982

- 157652

157673

157675 Zmiana nazwy z [Meble]

157674

157676

12987

- 25668

- 25664

156689

156687

135901

156688

156690

156686

25665

25666
Zmiana nazwy z [Wkłady redukcyjne do 

fotelików]

25667

66695

2987

+ 20400

+ 155637

+ 15471

+ 3082

42511

- 15456

115328

121627

184342

30244

30245
Zmiana nazwy z [Nocniki treningowe i 

nakładki]

Pielęgnacja

Chusteczki nawilżane

Gryzaki

Higiena jamy ustnej

Kosze na zużyte pieluchy

Nocniki i nakładki na WC

Pozostałe

Karmienie dziecka

Książki i czasopisma

Meble dziecięce

Odzież, buty i dodatki

Pakiety i zestawy

Osłony przeciwsłoneczne

Pokrowce na foteliki

Śpiworki

Wkładki do fotelików

Zabawki

Foteliki samochodowe

Foteliki i akcesoria

Akcesoria

Nakładki na fotele

Nakładki na pasy i zagłówki

Naklejki na samochód

Organizery i ochraniacze

Dla bliźniąt

Foteliki samochodowe

Meble dziecięce

Wyposażenie łóżeczek

Zabawki

Pozostałe

Pozostałe

Dla Dzieci

Akcesoria do kąpieli

Bezpieczeństwo

Chrzest

Chusty i nosidełka

Pozostałe

Toffi, karmel i nugat

Wykwintne czekolady

Kosze i zestawy prezentowe

Pozostałe

Sery

Lukrecja

Żelki i pianki
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106793

115329

77113

32872

162032

106807

117026

15558
Zmiana nazwy z [Torby i plecaki do 

przewijania]

33166

93405

15458

- 66698

- 180911

112378

180912

180914

116554

116553

180915
Zmiana nazwy z [Siatki i organizery do 

wózka]

180913

180916

180917

121634

66700

2989

+ 20416

- 18637

134282

157270

18639

131081

42516 Zmiana nazwy z [Ruchome pozytywki]

106809

23601

106808

18641

23609

19743 Zmiana nazwy z [Aktywność ruchowa]

106810

22449

179013

1261

Zabawki do kąpieli

Zabawki motoryczne

Zabawki pluszowe

Zabawki z drewna

Pozostałe zabawki

Pozostałe

Grzechotki i gryzaki

Karuzele z pozytywką

Lalki

Maty edukacyjne

Pacynki

Pozytywki

Pozostałe

Wyposażenie łóżeczek

Zabawki

Chodziki i pchacze

Chustki-przytulanki

Gimnastyka i aktywność

Siatki i organizery do wózków

Uchwyty na butelki

Wkładki do wózków

Pozostałe

Części zamienne

Wózki

Akcesoria do wózków

Dostawki i platformy

Gondole

Haczyki

Ochrona przed pogodą i owadami

Osłonki na nóżki

Termometry

Torby do przewijania

Wagi

Wkłady do koszy na pieluchy

Pozostałe

Wózki i akcesoria

Pielęgnacja skóry

Pielęgnacja włosów

Pieluchy

Smoczki

Smycze i pudełka do smoczków

Termofory i poduszki grzejące
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- 11700

- 10033

- 38217

40589

36021

68579

36022 Zmiana nazwy z [Blokady do drzwi]

108294

36020

27532

101415

+ 40590

36025

20569

125072

20580

20644

38237

38235

36019

159889
Zmiana nazwy z [Napisy i naklejki 

ścienne]

20549

41511

31601

20551

20563

74316

79654

45487

46782

16102

4959

31587

41510

41509

- 20552

43405

177036 Zmiana nazwy z [Lampy zapachowe]

20553

20555

20556

43403

36925

10034

Pozostałe

Pozostałe

Kadzidełka i świece kadzidłowe

Lampy i kominki zapachowe

Olejki zapachowe

Potpourri

Spraye zapachowe

Stojaki do kadzidełek

Świeczniki

Sztuczne kwiaty i rośliny

Szyldy i tabliczki

Tablice

Wachlarze

Zapachy i aromaty

Podpórki na książki

Poduszki dekoracyjne

Popielniczki

Ramy do obrazów

Rzeźby i statuetki

Świece i tealighty

Maski

Naczynia i misy

Naklejki ścienne i fototapety

Narzuty na kanapy i fotele

Obrazy i reprodukcje

Parawany

Figurki dekoracyjne

Fontanny, ściany i kolumny wodne

Koszyki dekoracyjne

Lustra

Magnesy na lodówkę

Makaty

Stopery do drzwi

Tabliczki na drzwi

Wieńce na drzwi

Pozostałe

Donice i wazony

Feng shui

Dom i Meble

Dekoracje

Dekoracje zewnętrzne i drzwi

Czujniki ruchu

Kołatki i dzwonki do drzwi

Portiery
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- 11827

102473

177763

20934

102430

20935

102467

102469

20941

98733

177762

20940

20938

102466

33161 Zmiana nazwy z [Ozdoby na stół]

102424

33156

168189

20936

20942

159928

3268

- 26677

77488

37637

168132
Zmiana nazwy z [Rurki do zasłon 

prysznicowych]

133696

166355

32874

133693

66722

25451

66721

54075

25452

40587

166359 Zmiana nazwy z [Ściągaczki wody]

66723

32876

108298

20442

20441

176990

25453

19783

Wieszaki na ręczniki

Zasłony prysznicowe

Zestawy łazienkowe

Zestawy na szczoteczki

Pozostałe

Pudełka na chusteczki

Ręczniki do rąk i kąpielowe

Ściągaczki do wody

Szczotki do toalet

Uchwyty na papier toaletowy

Wagi łazienkowe

Kółka do zasłon prysznicowych

Lustra

Maty prysznicowe i wannowe

Mydelniczki i dozowniki mydła

Poduszki do wanny

Półki, miski i kosze

Dodatki i tekstylia łazienkowe

Dekory płytkowe

Deski sedesowe

Drążki prysznicowe

Dywaniki i maty

Kaczuszki i zabawki kąpielowe

Prezenty dla gości

Pudełka na koperty

Świece i świeczniki

Tiul

Weselne dekoracje stołu

Pozostałe

Koszyki i poduszki na obrączki

Księgi gości

Kwiaty, wianki i girlandy

Łopatki i noże do tortów

Nakrycia stołu

Podstawki na torty

Dekoracje

Figurki na tort

Grawerowane kieliszki

Kartki i zaproszenia

Kokardy i wstążki

Konfetti

Dekoracje ślubne

Albumy fotograficzne

Aparaty jednorazowe

Balony
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+ 20571

- 20625

- 20687

177069

103429 Nowa kategoria

177015

103428

20688

63505

63504

20689

115712 Nowa kategoria

159901 Nowa kategoria

63506

63503

31591 Nowa kategoria

20690

25464
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259321].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 20628
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259322].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

177072
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [185013].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

32249
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Wolnowary i szybkowary - 20672].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 259321 Nowa kategoria

177132

177066

81252

81247

24252

136814

177067

25846

- 259322 Nowa kategoria

98844Brytfanny i naczynia żaroodporne

Formy do wypieków

Formy do zapiekania

Tortownice

Zestawy

Pozostałe

Garnki i patelnie

Parowary

Szybkowary

Blachy i formy do pieczenia

Blachy do pieczenia

Formy do mufinek

Formy do tart i ciast

Wiaderka do lodu i coolery

Zatyczki i korki do butelek

Zawieszki na kieliszki

Pozostałe

Blachy i formy do pieczenia

Garnki i patelnie

Korkociągi i otwieracze

Piersiówki

Shakery

Stojaki na wino

Torebki, pudełka i nosidełka do wina

Uchwyty na kieliszki

Gotowanie i jedzenie

Akcesoria do wina i barowe

Akcesoria do koktajli

Dystrybutory do piwa i alkoholi

Foremki do lodu

Karafki

Dywany i wykładziny dywanowe
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98846

98845

109065

98847

20632

20696

- 36027

20662

98851
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [184664].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

103434
Zmiana nazwy z [Zestawy na mleko i 

cukier]

115729

115730

153895

36029

101426

20695

103433

20663

177010

20660

32886

36026

45503

20659

20658

36032

103435

45505

36030

36028

71238

54122

175802

177005

- 177009

+ 183339

32884

183352

+ 183324

Dekoracje i figurki do ciast

Foremki do ciastek

Formy do wycinania

Narzędzia do dekorowania

Wazy

Zestawy bielizny stołowej

Zestawy na ocet i olej

Pozostałe

Noże kuchenne

Pieczenie i dekoracje do ciast

Serwetki

Serwetniki

Serwisy obiadowe

Sosjerki

Tace

Talerze

Obrusy

Patery

Podkładki

Podkładki i podgrzewacze

Podstawki

Półmiski i salaterki

Dzbanki do herbaty

Dzbanki izolujące

Filiżanki i spodki

Kieliszki do jajek

Kubki i filiżanki do kawy

Maselniczki

Naczynia szklane

Nakrycia stołu

Bieżniki

Zaparzacze do kawy

Cukiernice i mleczniki

Czarki i dzbanki

Garnki do gotowania i zup

Patelnie

Woki

Zestawy

Pozostałe
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177012

+ 183353

178059

32885

183351

177013

- 20635

178050 Nowa kategoria

46282

178057

115997 Nowa kategoria

178054 Nowa kategoria

178056 Nowa kategoria

20647 Nowa kategoria

178055

46284

134728

98852

20642 Nowa kategoria

177008

98853

20633 Nowa kategoria

122938

20641

116005

43420

46285 Nowa kategoria

177070

178051 Nowa kategoria

178058 Nowa kategoria

178053 Nowa kategoria

20636

177754

20649

134727

177007

122939

20651

- 20652

20638

177006

98849

Porządek i przechowywanie

Bloki na noże kuchenne

Butelki i kubki termiczne

Chlebaki

Sitka do herbaty

Sprzęty kuchenne

Tarki

Tłuczki i praski do ziemniaków

Wyciskacze do czosnku

Pozostałe

Płyty ochronne na kuchenkę

Podstawki do jajek

Prasy do hamburgerów

Prasy i maszynki do makaronu

Rozdrabniacze, krajalnice i szatkownice

Sita i cedzaki

Moździerze i tłuczki

Naczynia do mikrofalówek

Nożyczki

Obieraczki i rozdrabniacze

Ostrzałki do noży

Otwieracze do puszek i słoików

Lejki

Łopatki i łyżki do lodów

Miarki i kubki pomiarowe

Minutniki

Miski do mieszania

Młynki i dozowniki do przypraw

Deski do krojenia

Dziadki do orzechów

Foremki do deserów i galaretek

Foremki do jajek i placków

Foremki do lodów

Koziołki do sztućców

Szpryce i dekoratory

Wałki

Wałki do nacinania ciasta

Pozostałe

Pomoce kuchenne

Akcesoria do bento

Papilotki

Prezentacja i pakowanie
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54131
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Uchwyty, stojaki i listwy - 46283].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179206 Nowa kategoria

159899

101428

20655

20646

20654

20643

46283

20653

11703

- 20637

101423

20693

137750

131608

177004

- 71237

20657

131610 Nowa kategoria

20661

20664

71239

+ 54144

177014

+ 38219

- 3197

+ 34386

88057

48319

153928

+ 38208

114397

107578

183322

54235

125085

103431 Zmiana nazwy z [Ławy i hokery]

- 32254Łóżka i łóżka wodne

Komody

Komplety stołów i krzeseł

Kredensy

Krzesła

Kufry i skrzynie

Ławy i stołki

Meble

Akcesoria

Biurka i stoliki komputerowe

Fotele bean bag i dmuchane

Hokery i stołki barowe

Kanapy i fotele

Podkładki pod garnki

Ściereczki

Pozostałe

Uzdatnianie wody

Pozostałe

Kominki i akcesoria kominkowe

Sztućce do serwowania potraw

Zestawy sztućców

Pozostałe

Tekstylia kuchenne

Fartuchy kuchenne

Ogrzewacze na dzbanki

Uchwyty, stojaki i listwy

Woreczki do mrożenia

Pozostałe

Sztućce

Pałeczki

Pojedyncze sztućce

Pojemniki na sztućce

Pojemniki śniadaniowe

Pojemniki z plastiku

Półki i pojemniki na przyprawy

Przechowywanie i mrożenie

Stojaki na ręczniki papierowe

Ociekacze

Papier do pieczenia, folia spożywcza i aluminiowa
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131583 Zmiana nazwy z [Stelaże bez materaca]

175810

131598 Zmiana nazwy z [Łóżka dmuchane]

77508

107504

107498

66737

122759

125278

20490

3199

20488

+ 38204

38199

20487

103430

32878

183320

12515

20480

166365

175752

- 176988

- 115970 Usuwamy tę kategorię.

108420
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Naklejki ścienne i na okna - 108426].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

108421
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Naklejki ścienne i na okna - 108426].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

115629
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259326].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 154001 Usuwamy tę kategorię.

Dekoracje

Bordiury

Naklejki na okna

Poduszki dekoracyjne

Dywany i maty

Wózki do serwowania

Zestawy do salonu

Zestawy do sypialni

Zestawy mebli łazienkowych

Pozostałe

Meble i dekoracje dla dzieci

Stoliki TV i RTV

Stoły

Szafki i stoliki nocne

Szafy i szafki ścienne

Szafy ubraniowe

Toaletki

Akcesoria do łóżek wodnych

Akcesoria do łóżek

Pozostałe

Meblościanki

Otomany i podnóżki

Regały i przechowywanie

Ramy łóżek bez materaca

Łóżka z materacem

Łóżka nadmuchiwane

Stelaże łóżek

Łóżka wodne
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177064
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dywany i chodniki - 177062].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

177065
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dywany i chodniki - 177062].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 115715
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259329].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

177055
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 177013].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

177056
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [20644].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 115624
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259327].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

177038
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [166355].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

177040
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Nocniki i nakładki na WC - 30245].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 259329 Nowa kategoria

177058

Nocniki treningowe i nakładki

Gotowanie i posiłki

Butelki i termosy

Pozostałe

Gotowanie i posiłki

Gotowanie i pieczenie

Magnesy na lodówkę

Łazienki

Kaczuszki i zabawki kąpielowe

Wykładziny dywanowe
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177053

177054
Zmiana nazwy z [Salaterki, talerze i 

filiżanki]

177059

177057 Zmiana nazwy z [Pojemniki na żywność]

39024

153903 Zmiana nazwy z [Zestawy]

177060

- 259327 Nowa kategoria

177041 Zmiana nazwy z [Ręczniki]

177039 Zmiana nazwy z [Stołeczki dla dzieci]

177042

- 66741

177045

115750

108428

134648

122766 Zmiana nazwy z [Komody i szafy]

183321

122763

94932

131604 Zmiana nazwy z [Stelaże bez materaca]

115749

66743

134650

122771

177046

40623
Przeniesiona z [Dekoracje-115970] 

Zmiana nazwy z [Garderoby i wieszaki]

152035 Zmiana nazwy z [Sypialnie]

66744

81253
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259330].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 259330 Nowa kategoria

81257

177061

81259 Zmiana nazwy z [Kinkiety]

81255 Zmiana nazwy z [Lampy]

81256

25827

- 66725

66728

Lampy ścienne

Lampy stołowe i stojące

Lampy sufitowe

Pozostałe

Pościele i materace

Kołdry

Zestawy mebli dla dzieci

Pozostałe

Oświetlenie

Oświetlenie

Klosze do lamp

Lampki nocne

Regały i półki

Stoliki i krzesełka

Stołki i taborety

Szafy ubraniowe

Toaletki

Wieszaki na ubrania

Kanapy i fotele

Komody i szafki

Ławki

Łóżka z materacem

Pudła i skrzynie na zabawki

Ramy łóżek bez materaca

Stołeczki i podesty

Pozostałe

Meble

Barierki do łóżka

Biurka

Fotele bean bag i dmuchane

Pojemniki śniadaniowe

Sztućce

Zestawy naczyń i sztućców

Pozostałe

Łazienki

Ręczniki i myjki

Fartuchy kuchenne

Miski, talerze i kubki

Podkładki pod talerze i kubki
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177044

259018 Nowa kategoria

66731 Zmiana nazwy z [Komplety pościeli]

79619
Zmiana nazwy z [Prześcieradła i 

poszewki]

177047

177043

176986 Zmiana nazwy z [Baldachimy]

66730

48091

66727 Zmiana nazwy z [Koce i narzuty]

176987

- 259328 Nowa kategoria

177050 Przeniesiona z [Dekoracje-115970]

177062
Przeniesiona z [Dywany i maty-154001] 

Zmiana nazwy z [Dywany]

177048 Przeniesiona z [Dekoracje-115970]

177049 Przeniesiona z [Dekoracje-115970]

177063
Przeniesiona z [Dywany i maty-154001] 

Zmiana nazwy z [Maty]

108424 Przeniesiona z [Dekoracje-115970]

108426

Przeniesiona z [Dekoracje-115970] 

Zmiana nazwy z [Naklejki ścienne i 

fototapety]

177051
Przeniesiona z [Dekoracje-115970] 

Zmiana nazwy z [Makaty]

259326 Nowa kategoria

116488

Przeniesiona z [Meble i dekoracje dla 

dzieci-176988] Zmiana nazwy z [Firanki i 

zasłony]

122769
Przeniesiona z [Dekoracje-115970] 

Zmiana nazwy z [Płytki i tabliczki]

94935 Nowa kategoria

177052 Przeniesiona z [Dekoracje-115970]

176989

+ 20697

- 20444

- 20460 Zmiana nazwy z [Bielizna pościelowa]

Pozostałe

Pozostałe

Oświetlenie

Pościele i materace

Prześcieradła

Naklejki ścienne i na okna

Obrazy i makatki

Poduszki dekoracyjne

Rolety, firany i zasłony

Szyldy, tabliczki i litery

Zegary dla dzieci

Dekoracje stołowe i na półkę

Dywany i chodniki

Kosze na śmieci

Lustra

Maty puzzle i do zabawy

Miarki wzrostu

Baldachimy i moskitiery

Narzuty i przykrycia

Śpiwory

Koce i pledy

Pozostałe

Wyposażenie i dekoracje

Poduszki i wałki

Zestawy pościeli

Bettwäsche

Prześcieradła

Materace

Ochraniacze i maty na materace
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87334
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Prześcieradła - 20460].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

87335
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Prześcieradła - 20460].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

175808
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Poszewki na poduszki - 54257].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

37644

Przeniesiona z [Bielizna pościelowa-

20460] Zmiana nazwy z [Komplety 

pościeli]

54257
Przeniesiona z [Bielizna pościelowa-

20460]

45462

20445

125248 Zmiana nazwy z [Komplety pościeli]

175749

175750

131588

175751

48090

25815

- 43502

159898

159897

38223

40620

166325

153806 Zmiana nazwy z [Skrzynki na klucze]

43504

153804

Stojaki na ubrania

Szafki na klucze

Torby

Wieszaki na klucze

Pozostałe

Przechowywanie drobnych rzeczy

Kosze

Pojemniki i pudła

Stojaki i uchwyty na gazety

Stojaki na parasole

Zestawy pościeli

Narzuty i przykrycia

Koce i pledy

Materace

Ochraniacze i maty na materace

Baldachimy i moskitiery

Prześcieradła z gumką

Pozostałe

Bielizna pościelowa

Poszewki na poduszki

Kołdry

Poduszki i wałki

Prześcieradła klasyczne
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36024

20621

- 63514

45515

175757

20585

103458
Zmiana nazwy z [Akcesoria do firan i 

zasłon]

103459

63515

- 16086

- 38227 Usuwamy tę kategorię.

170094
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 170092].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

170093
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 170092].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

38232
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 170092].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

16091 Nowa kategoria

- 170090

Przeniesiona z [Dekoracje świąteczne-

38227] Zmiana nazwy z [Dekoracje 

bożonarodzeniowe]

156904

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Christbaum- & Feiertagsschmuck - 

166725].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

117414

166725 Zmiana nazwy z [Ozdoby choinkowe]

156844

166727

52347

156812

177743

Dekoracje ścienne

Dekoracje stołu

Dekoracje zewnętrzne

Dziadki do orzechów

Geschenkkörbe

Jahreszeitliche Dekoration

Anioły

Choinki

Christbaum- & Feiertagsschmuck

Dekoracje okien

Pozostałe

Święta i specjalne okazje

Dekoracje świąteczne

Dekoracje halloweenowe

Dekoracje wielkanocne

Pozostałe

Rolety, firany i zasłony

Firany i zasłony

Folie okienne

Żaluzje i rolety

Akcesoria do rolet i firan

Karnisze i końcówki

Wieszaki ścienne i na drzwi

Pozostałe
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156850

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Christbaum- & Feiertagsschmuck - 

166725].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

117413

156889

156856

156813

168138
Zmiana nazwy z [Świece 

bożonarodzeniowe]

259702 Nowa kategoria

52346 Nowa kategoria

156890

38229

156881

170091

166726

156862

259703 Nowa kategoria

117419

170092

170098
Zmiana nazwy z [Kartki i artykuły 

papiernicze]

- 3205

26384

178068
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dekoracje na przyjęcia - 170103].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

108385
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dekoracje na przyjęcia - 170103].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

77517
Zmiana nazwy z [Transparenty, flagi i 

girlandy]

170103

177759

Dekoracje zewnętrzne

Kule dyskotekowe

Banery, chorągiewki i girlandy

Dekoracje na przyjęcia

Dekoracje nadmuchiwane

Textilien

Wieńce, girlandy i rośliny

Pozostałe

Kartki i zaproszenia

Organizacja przyjęć

Balony

Kule śnieżne

Lampki i łańcuchy świetlne

Piramidy

Skarpety mikołajowe

Stojaki na choinki

Szopki bożonarodzeniowe

Figurki na kadzidełka

Gwiazdy bożonarodzeniowe

Kalendarze adwentowe

Kerzen

Kerzenhalter

Kissen

Dzwonki

Figurki
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170165

102411

116101

108389

108383

26388

108388

177760

19257

183323

26385

177758

26394

108393

3200

- 102378

102382 Zmiana nazwy z [Bibułka]

170102

184488 Nowa kategoria

102381

102383

102380

102379

26382

177757

170115

- 54113

+ 20605

45767

81225

20608

- 151940

151941

151942

151943
Zmiana nazwy z [Ochrona przed 

owadami]

81231

81232

- 106121

+ 185103

185105

106126

- 20620

43512

136790 Zmiana nazwy z [Klamerki do ubrań]Klamerki do prania

Pielęgnacja odzieży i obuwia

Pielęgnacja obuwia

Szczotki do ubrań

Pozostałe

Pranie

Deski do prasowania

Ochrona przed szkodnikami

Pułapki

Siatki przeciw owadom

Środki przeciw owadom

Pozostałe

Odświeżacze powietrza

Pozostałe

Wyposażenie domu

Artykuły gospodarcze

Czyszczenie i pielęgnacja

Folia i papier

Kosze na śmieci

Kokardy i wstążki

Papier na prezenty

Pudełka na prezenty

Torebki na prezenty

Pozostałe

Poczta kwiatowa

Zimne ognie i konfetti

Pozostałe

Pakowanie prezentów

Bibuła

Celofan

Geschenkanhänger & -aufkleber

Piniaty

Śmieszne gadżety

Świeczki na tort

Upominki

Wpinki i przypinki

Zestawy na przyjęcia

Gry i zabawy

Kapelusze i maski

Konfetti

Księgi gości

Nakrycia stołu

Pałeczki fluorescencyjne

Figurki na tort
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125123

81241

136791

116744

108418
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [185105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

167145

20622 Zmiana nazwy z [Suszarki stojące]

116743

20624

- 167135

167143

108413 Zmiana nazwy z [Miotły]

167136

167138

167139
Zmiana nazwy z [Czyszczenie 

kaloryferów]

167142

167144

167140

167137

167141

108412

20607

259019 Nowa kategoria

300

- 25830

114324

54156

85879

136817

115753

- 54150

54151

81300 Zmiana nazwy z [Aneksy kuchenne]

54152

54153

54154

3202

181076

Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe

Wózki kuchenne

Zestawy mebli kuchennych

Kuchnie w kształcie litery L

Kuchnie w kształcie litery I

Kuchnie jednoosobowe

Kuchnie w kształcie litery U

Pozostałe

Zestawy kuchenne i akcesoria

Blaty robocze

Bufety i kredensy kuchenne

Szafki kuchenne

Wieszaki na ścierki

Szczotki do żaluzji

Wiadra

Wózki do sprzątania

Zmiotki i szufelki

Pozostałe

Zapalniczki

Miotły i szczotki

Mopy

Ściągaczki do okien

Szczotki do kaloryferów

Szczotki do szorowania

Szczotki do WC

Środki piorące

Suszarki do prania

Wieszaki ubraniowe

Pozostałe

Sprzątanie

Miotełki do kurzu

Kosze na pranie

Linki do wieszania prania

Płyny do płukania

Pokrowce na ubrania

Szczotki do ubrań
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+ 11232

- 12576

+ 42892

- 11765

+ 50200

+ 113992

+ 40509

- 99523

- 124494
Zmiana nazwy z 

[Nadwozie,zawieszenie,elektryka]

124501

99525

124498

124495

124500

124499

124496

124497

124502

+ 124481

+ 124473

45691

+ 124506

- 124522

+ 124523

- 124533

124534

124540 Zmiana nazwy z [Miski klozetowe]

124536

124538

124539

124535

124537

40500

115710

- 115965

115967

115966

115968 Zmiana nazwy z [Komponenty]

42234

124541

+ 62328

+ 32707

+ 34935

+ 40476

- 40491

Pozostałe

Literatura

Maszyny i pojazdy budowlane

Materiały, elementy budowlane

Odzież robocza i ochronna

Sprzęt i wyposażenie budowlane

Urządzenia solarne

Woda

Grzejniki przepływowe

Bojlery

Elementy instalacji

Pozostałe

Prysznice i natryski

Spłuczki

Umywalki i szafki pod umywalki

Wanny

Zlewozmywaki i szafki pod zlew

Pozostałe

Farby, lakiery i kleje

Instalacje i sprzęt sanitarny

Ogrzewanie

Sanitariaty

Armatura

Miski sedesowe

Włączniki, wskaźniki, stacyjki

Wycieraczki i silniczki

Pozostałe

Napęd, silnik, skrzynia biegów

Narzędzia zawieszane

Pozostałe

Lusterka

Opony, felgi i dętki

Reflektory i lampy

Rozruszniki i alternatory

Siedzenia i fotele

Tabliczki i naklejki

Budownictwo

Artykuły elektryczne

Artykuły żelazne

Budownictwo specjalistyczne

Części do maszyn budowlanych

Nadwozie, zawieszenie i elektryka

Filmy i DVD

Firma i Przemysł

Automatyka, napędy i silniki
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34325

115382

29109

40486

115380

115381

34327

+ 127848

40484

65408

34326

- 131269

131271 Zmiana nazwy z [Części i osprzęt]

131270

55806

32706

+ 124440

115383

13472

40487

118780

40492

+ 21162

- 92074

+ 181814

52534

+ 100182

+ 182017

- 182412

+ 181879

4662 Zmiana nazwy z [Skraplacze (chłodnice)]

41519

181878

181911

36327

- 182415

7288

7286

181912

181916

181914

58163

181913

181915

73144

Potencjometry

Rezystory dostrojcze

Warystory

Dławiki, cewki i filtry

Kryształy i oscylatory

Oporniki

Oporniki regulowane

Płytki obwodów drukowanych i termistory

Pokrętła do potencjometrów

Kondensatory

Książki i instrukcje

Magnesy elektromechaniczne

Pincety precyzyjne

Płytki wtykowe i prototyping

Podzespoły pasywne

Bezpieczniki i wyłączniki ochronne

Ilości hurtowe

Instalacje elektryczne

Kontrola ogrzewania

Podzespoły elektroniczne

Diody LED,wyświetlacze LED,LCD

Wibratory do betonu

Wibratory płytowe

Wyciągi budowlane

Pozostałe

Edycja i transmisja wideo

Elektronika i technika pomiarowa

Części i akcesoria

Ogrodzenia

Rusztowania

Pozostałe

Sprzęt geodezyjny i laserowy

Ubijaki

Osuszacze budowlane

Pasy, taśmy, łańcuchy itp.

Piły tarczowe

Prądnice i generatory

Rozdzielacze prądu i oświetlenia

Rusztowania i ogrodzenia

Barakowozy i kontenery

Betoniarki

Kompresory

Maszyny do tynkowania i jastrychu

Młoty pneumatyczne i udarowe

Nagrzewnice i dmuchawy
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- 36330

+ 181891

65507

117000

58162

4666

181903

+ 181904

36332

4660

+ 181939

+ 100016

92078

- 11874

+ 62609

+ 62568

- 62579

35357

35360

+ 62581

62592

62589

35364

62587

35353

35358
Zmiana nazwy z [Parniki i 

konwektomaty]

62604

35351

62586

136180

62607

+ 83491

- 9671

- 62643

35341

35345 Zmiana nazwy z [Sofy i fotele]

35340

9687

62644

62645

9735

62646

- 114053

114056 Zmiana nazwy z [Grzejniki radiacyjne]

Regały i przechowywanie

Stoły

Szafy

Meble zewnętrzne i na taras

Grzejniki i promienniki

Meble i oświetlenie

Dekoracje ścienne

Kanapy i fotele

Krzesła i stołki

Lampy

Łóżka

Podgrzewacze do potraw

Urządzenia do hot dogów i kiełbasek

Woki i warniki do ryżu

Pozostałe

Literatura

Meble i wyposażenie lokali

Kuchenki

Kuchenki mikrofalowe

Maszyny i warniki do makaronu

Piece do pizzy

Piece parowe i konwektomaty

Podgrzewacze do naczyń

Kasy i systemy rozliczeniowe

Kuchenki, piece, opiekacze

Bemary

Frytkownice

Grille

Kotły kuchenne i patelnie

Pozostałe podzespoły elektryczne

Technika pomiarowa i kontrolna

Wtyczki, przełączniki i kable

Pozostałe

Gastronomia i branża spożywcza

Garnki, patelnie, akcesoria

Regulatory mocy i konwertery

Sygnalizatory dźwiękowe

Tranzystory

TRIAC

Układy scalone (IC)

Pozostałe

Półprzewodniki i elementy aktywne

Diody

Płytki i płyty rozwojowe
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131317

131320

87128

114054

131316

114055

131315

20760

131319

131318

131314

114057

+ 62640

35343

+ 62573

+ 114021

+ 114048

- 62594

57084 Zmiana nazwy z [Czajniki elektryczne]

62595

35366

62596
Zmiana nazwy z [Maszynki do mielenia 

mięsa]

62598

11880
Zmiana nazwy z [Miksery stojące i 

blendery]

62597

147075

62600

62602

35362

62599

62601

35368

22393

+ 62629

- 68554

70358

136288

68556

68558

68557

136291
Zmiana nazwy z [Materiał 

opakowaniowy]

68564

Krajalnice

Kutry i mieszalniki

Maszynki do mięsa

Materiały opakowaniowe

Nadziewarki do kiełbas

Wagi

Pozostałe

Sprzęt chłodniczy

Sprzęt do przetwórstwa mięsa

Części i osprzęt

Jelita

Noże elektryczne

Pakowarki próżniowe

Przybory i akcesoria

Roboty kuchenne uniwersalne

Tostery

Urządzenia do uzdatniania wody

Krajalnice

Krajarki i nożyki do jarzyn

Maszynki do mięsa

Maszyny do mieszania i ugniatania

Miksery i blendery

Młynki do przypraw

Pozostałe

Meble kuchenne i stalowe

Odzież robocza

Produkty spożywcze

Przybory i małe urządzenia kuchenne

Czajniki i warniki do wody

Pochodnie i lampy olejowe

Poduszki i pokrowce na krzesła

Stoły

Wyposażenie namiotów

Pozostałe

Tekstylia

Leżaki i kosze plażowe

Markizy

Namioty imprezowe

Oświetlenie zewnętrzne

Parasole

Parawany

Krzesła
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68559

68562

138941

68561

45714

+ 62648

- 62544

+ 114039

- 62545

22391

110838

62547

62549

62548

- 136251

136253

136255

136256 Zmiana nazwy z [Krany]

136252

136254

9747

9749

62550
Zmiana nazwy z [Urządzenia do parzenia 

kawy]

129108

96480

62554

- 114034

62556

62557

114042

114035

114036

114037

114038

62553

62555

- 9730

136307

137016

136297 Zmiana nazwy z [Dozowniki zapachowe]

136306
Zmiana nazwy z [Mydła i mydła w 

płynie]

136305

136309

Dozowniki mydła

Dozowniki ręczników

Dozowniki zapachów

Mydła w kostce i w płynie

Odkurzacze i myjki parowe

Papier toaletowy

Maszyny do popcornu

Maszyny do waty cukrowej

Pozostałe

Młynki do kawy

Spieniarki do mleka

Utrzymanie czystości i higiena

Kubki do kawy

Lody, gofry, naleśniki i popcorn

Maszyny do lodów, bitej śmietany

Maszyny do naleśników i gofrów

Maszyny do napojów lodowych

Maszyny do pączków

Systemy czyszczące

Pozostałe

Pozostałe

Ekspresy do kawy

Filtry do kawy

Kawa

Sokowirówki i wyciskarki

Wyposażenie barowe

Chłodziarki

Dystrybutory i dozowniki

Nalewaki i kolumny

Reduktory ciśnienia

Automaty i dyspensery

Bar

Akcesoria barowe

Kontuary

Kruszarki do lodu i pojemniki

Shakery i miksery

Pakowarki i maszyny próżniowe

Przyprawy

Wagi

Pozostałe

Sprzęt do zmywania

Sprzęt kawiarniany i barowy

Noże, topory i piły
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35333

35337

136299

136300

136302

136304

136296

136298

136308

136301

136310

136303

9746

- 62635

62637

62636

62639

62638

35359

- 114025 Zmiana nazwy z [Sprzęt hotelowy]

114031

114029

114026

114032

114030

114027

114028

114033

+ 70345

- 35338

9745

9738 Zmiana nazwy z [Dekoracja stołu]

62565 Zmiana nazwy z [Pojemniki termiczne]

114045

- 124543

124549
Zmiana nazwy z [Zestawy na mleko i 

cukier]

124547 Zmiana nazwy z [Kanki i dzbanki]

124546

124553 Zmiana nazwy z [Filiżanki i kubki]

124545

160944 Zmiana nazwy z [Miski na zupę]

- 131305

131311

131306

Kartony na pizzę

Kubki

Imbryki i dzbanki

Kieliszki do jajek

Kubki i filiżanki

Miseczki deserowe

Miseczki na zupę i bulionówki

Naczynia jednorazowe

Bielizna stołowa

Dekoracje stołu

Dzbanki termiczne

Menu

Naczynia

Cukiernice i mleczniki

Tabliczki i znaczki na drzwi

Wieszaki na ubrania

Wózki bagażowe

Pozostałe

Wyposażenie piekarni

Zastawa stołowa

Pozostałe

Wyposażenie hoteli

Maszyny do czyszczenia butów

Minibary

Popielnice stojące

Sejfy i zabezpieczenia

Pozostałe

Wentylacja lokali

Klimatyzacja

Okapy sufitowe

Silniki i osprzęt

Wyciągi ścienne

Środki do dezynfekcji

Suszarki do rąk

Szczotki do mycia naczyń

Torebki higieniczne

Uchwyty na papier toaletowy

Wózki do sprzątania i mopy

Pojemniki na śmieci

Pranie i prasowanie

Ręczniki papierowe

Ręczniki tekstylne na rolce

Ściereczki czyszczące

Środki czyszczące
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131310

131309

131312

131308

131307

131313

46243

124551

124548

124550

9739 Zmiana nazwy z [Patery i salaterki]

124544

124552

124554

62567

9743

62566

145451

124555

22395

+ 124564

+ 11890

+ 183978

+ 109471

- 11815

+ 30782

+ 30840

+ 70416

+ 70412

- 32804

124746 Zmiana nazwy z [Aerozole zamrażające]

124747

30824

57524

57522

30772 Zmiana nazwy z [Torby ratunkowe]

136345 Zmiana nazwy z [Zestawy awaryjne]

9769

9774

+ 70408

+ 30807

+ 42543

+ 83655

+ 124706

Sprzęt medyczny

Stomatologia i ortodoncja

Technika dentystyczna

Technika laboratoryjna

Respiratory i podawanie tlenu

Torby ratownicze

Walizki ratownicze

Wyciągi

Pozostałe

Medyczne pomoce dydaktyczne

Medycyna niekonwencjonalna

Medycyna ratunkowa

Aerozole chłodzące

Aerozole dezynfekujące

Akcesoria transportowe

Apteczki

Hydraulika, pneumatyka i pompy

Kleje i uszczelniacze

Medycyna i laboratoria

Diagnostyka

Fizjoterapia, rehabilitacja i opieka

Instrumenty chirurgiczne

Świece

Świeczniki

Szklanki i kieliszki

Sztućce

Pozostały przemysł spożywczy

Handel i reklama

Półmiski i salaterki

Popielniczki

Tace

Talerze

Zestawy na ocet i olej

Pozostałe

Sztućce

Talerze

Pozostałe

Pieprzniczki i solniczki

Pojemniki na dżem i miód

Pojemniki na owoce i wypieki

Pojemniki kartonowe

Pojemniki obiadowe, aluminiowe

Pojemniki sałatkowe

Szklanki i kieliszki
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+ 33756

+ 30833

9770

+ 124811

- 123099

+ 124424

124417

127786

65556

+ 124394

+ 124418

- 54028

124401

- 145444
Zmiana nazwy z [Gwintowniki i 

gwintownice]

145445

145446 Zmiana nazwy z [Gwintownice]

145447

124416

145467

124439

124415

124413

63914

- 25257

145492

131267

145487

124431

145490

145489 Zmiana nazwy z [Frezy do płytek]

145491

145488

145486

124403

124412

109464

118826

- 124404

145469

124405

124408

145468

124407

124406

146267 Zmiana nazwy z [Kątownice]Ukośnice

Piły do metalu

Piły dokładne

Piły japońskie

Piły kabłąkowe i wyrzynarki

Piły ramowe

Płatnice

Narzędzia tapicerskie

Narzędzia wielofunkcyjne

Papier i bloki ścierne

Pędzle i wałki malarskie

Pilniki

Piły

Nożyce do blach

Nożyce do drutu

Przecinaki do szkła

Przecinarki do płytek

Przecinarki do rur

Pozostałe

Klucze kołkowe

Klucze płaskie

Młotki

Narzędzia do wycinania

Narzynki

Noże do wykładzin

Gwintowniki

Narzynki

Zestawy narzędzi

Pozostałe

Haki do skrzyń

Kielnie

Imadła

Narzędzia pneumatyczne

Narzędzia pomiarowe i kontrolne

Narzędzia ręczne

Dłuta

Gwintowniki i narzynki

Pozostałe

Pozostałe produkty medyczne

Narzędzia, sprzęt warsztatowy

Akcesoria do elektronarzędzi

Drabiny

Elektronarzędzia

Wyposażenie dla lekarzy

Wyposażenie gabinetu i kliniki
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54030

145463

124411

83593

145479

145448

57471

65549

124429

124410

124430

145480

- 145470

145472

145471 Zmiana nazwy z [Moment obrotowy]

83597

124414

83602

145473

145474

83594

145475

57470

32146

+ 62309

36834

34328

131266

29104

- 22575

+ 68516

+ 68549

- 115396

22578

22580

68536

22581

22576

68537

+ 68539

22579

68538

22584

68514

- 78705 Zmiana nazwy z [Wiertła]

Prasy

Szlifierki

Tokarki

Wiertarki

Maszyny natryskowe do farb

Maszyny uniwersalne i CNC

Odciągi trocin

Okleiniarki

Pilarki

Posuwy, taśmociągi, roltoki

Obróbka drewna i stolarstwo

Drewno i tworzywa drzewne

Farby, lakiery i kleje

Maszyny i urządzenia

Frezarki

Heblarki, strugarki

Pozostałe

Specjalne narzędzia

Śruby, kołki i gwoździe

Stoły warsztatowe

Wyroby żelazne

Pozostałe

Torxy i torxy zewnętrzne

Wkręty krzyżowe

Wkręty proste

Zestawy bitów

Zestawy śrub

Pozostałe

Szpachle

Wkrętaki i zestawy

Elektryka

Klucze dynamometryczne

Klucze imbusowe

Mechanika precyzyjna

Siekiery i topory

Skrzynie i torby narzędziowe

Strugi

Strugi i żłobniki

Szczotki druciane

Szczypce

Pozostałe

Przebijaki

Rozwiertaki

Ściągacze

Ściski stolarskie
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78707

115397

129161

22577

118781

+ 115399

- 11804

+ 110840

+ 32156

46374

- 46357

+ 110813

+ 129283

+ 110818

+ 124813

110860

+ 129276

+ 129221

- 129301

129303

129307

129311

46368

110866

129309

129308 Zmiana nazwy z [Bloki zaciskowe]

129310

129312

129305

129304

129306

129302

46369

+ 129212

27688

+ 165156

36836

+ 182941

+ 46375

+ 182919

22592

+ 11897

- 40005

+ 70299

68535

- 68490 Usuwamy tę kategorię.

Artykuły zoologiczne

Audio i Hi-Fi

Sprzęt pomiarowy i kontrolny

Surowce

Pozostałe

Ochrona i obsługa obiektów

Oferty hurtowe i wyprzedaże

Artykuły biurowe, papiernicze

Pozostałe

Wiercenie i drążenie

Pozostałe

Odzież robocza i ochronna

Podręczniki i literatura

Spawanie i lutowanie

Śruby mocujące i nakrętki

Stoły podziałowe, koniki

Tarcze uchwytowe

Uchwyty magnetyczne

Uchwyty precyzyjne

Uchwyty tokarskie

Imadła precyzyjne

Imadła uniwersalne

Kątowniki, stoły do mocowania

Kły obrotowe centrujące

Łapy i płytki dociskowe

Pryzmy i zaciski

Piłowanie

Płytki wieloostrzowe

Szlifowanie

Toczenie

Uchwyty elementów obrabianych

Imadła hydrauliczne maszynowe

Maszyny

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne

Narzędzia obróbki maszynowej

Frezowanie

Mocowanie narzędzi

Nawiercanie, nacinanie gwintów

Wiertarko-frezarki

Pozostałe

Pozostałe

Narzędzia obróbki maszynowej

Obróbka metali i ślusarstwo

Łożyska

Wiertarki kolumnowe i stołowe

Wiertarki stojakowe

PL_Category_Changes_Jun2019 - Page 43 of 133



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

68493
Wszystkie aukcje przenosimy do [TV, 

audio i video - 259701].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

91046
Wszystkie aukcje przenosimy do [Nianie 

elektroniczne - 20435].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

68492

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kolumny głośnikowe, subwoofery - 

14990].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

68491
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 81741].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

31344
Wszystkie aukcje przenosimy do [TV, 

audio i video - 259701].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

+ 69328

+ 70303

- 68506 Usuwamy tę kategorię.

68507
Wszystkie aukcje przenosimy do [TV, 

audio i video - 259701].

Co należy zrobić po 12 czerwca: 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

CD, DVD i VHS

Dekoracje do domu

Elektronika, RTV i DVD

Adaptery

Asortyment mieszany

Elektroniczne nianie

Głośniki i systemy surround

Sprzęt Hi-Fi
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68508
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [175835].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

74141
Wszystkie aukcje przenosimy do [TV, 

audio i video - 259701].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

83555
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Akumulatory - 48619].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

68510
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kable i 

wtyki video - 32834].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

68509
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [61312].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

83556
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 163829].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

Asortyment mieszany

Baterie i akumulatory

Kable

Piloty

Urządzenia RTV i DVD

Anteny
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68511
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kable i 

wtyki video - 32834].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

91050
Wszystkie aukcje przenosimy do [TV, 

audio i video - 259701].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

+ 54061

70295

+ 74143

- 35374 Zmiana nazwy z [Odzież i akcesoria]

38843

40520

65410 Zmiana nazwy z [Akcesoria damskie]

65409 Zmiana nazwy z [Akcesoria męskie]

35381

68534

+ 65411

35380

68533

35377

+ 78692

35376

83567

83568

40519

9667

- 70306
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[260000].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

70307
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Zestawy akcesoriów - 171826].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Okulary przeciwsłoneczne męskie

Skarpety i rajstopy

Pozostałe

Oprogramowanie i gry PC

Akcesoria do konsoli

Odzież dla dzieci, nastolatków

Odzież dla niemowląt

Odzież markowa

Odzież męska

Odzież robocza

Okulary przeciwsłoneczne damskie

Bielizna

Dodatki damskie

Dodatki męskie

Obuwie damskie

Obuwie męskie

Odzież damska

Pozostałe

Komputery i akcesoria

Książki

Majsterkowanie i ogród

Odzież i dodatki

Asortyment mieszany

Wtyczki

PL_Category_Changes_Jun2019 - Page 46 of 133



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

70310
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Oprogramowanie i gry PC - 260000].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

70308
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [139973].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

70309
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 182].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

9665
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Oprogramowanie i gry PC - 260000].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

107119

260000 Nowa kategoria

+ 83558

+ 78688

+ 74156

- 68503

68504
Zmiana nazwy z [Drobny sprzęt 

kuchenny]

68505

74140

32158

- 45065
Zmiana nazwy z [Telefony 

komórkowe,stacjonarne]

48748
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Telefony przewodowe - 41373].

Co należy zrobić po 12 czerwca: 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

Telefony komórkowe i stacjonarne

Telefony stacjonarne

Przybory i akcesoria kuchenne

Sport i fitness

Sprzęt AGD

Drobne AGD do kuchni

Urządzenia AGD

Asortyment mieszany

Gry komputerowe i na konsole

Pakiety oprogramowania

Pozostałe

Oferty specjalne i promocyjne

Oprogramowanie i gry PC

Produkty spożywcze

Asortyment mieszany

PL_Category_Changes_Jun2019 - Page 47 of 133



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

45071

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Telefony komórkowe i smartfony - 

9355].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 45066 Usuwamy tę kategorię.

64356
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [20357].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

182070
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [20349].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

146496
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [58540].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

64357
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [123417].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

167923
Wszystkie aukcje przenosimy do [Kable i 

adaptery - 123422].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Etui, pokrowce i futerały

Folie ochronne na wyświetlacz

Ładowarki i stacje dokujące

Okablowanie i adaptery

Telefony komórkowe

Akcesoria do telefonów komórkowych

Baterie i akumulatory
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146494
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [122962].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

167926
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [48677].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

167924
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [80077].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

45067
Wszystkie aukcje przenosimy 

do [68030].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

182071
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 42425].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

182072
Wszystkie aukcje przenosimy do [Części 

do telefonów komórk. - 43304].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Słuchawki

Wzmacniacze sygnału

Pozostałe

Części do telefonów komórkowych

Ozdoby, smycze, breloki

Rysiki
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45073

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Telefony komórkowe i stacjonarne - 

45065].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

259701 Nowa kategoria

- 74151

74152

83565

74153

83564

83566

74154

74155

9652

+ 78683

+ 57530

+ 26238

+ 4659

+ 45033

- 11748

- 123051

+ 110671

+ 127840

- 57458

- 123074
Zmiana nazwy z 

[Nadwozie,zawieszenie,elektryka]

110678

123075

123078

123076

123081

36766

68454

57460

123077

123079

68450

123080

110679

+ 123056

+ 123082

131196

131197Pozostałe

Tabliczki i naklejki

Wycieraczki i silniczki

Pozostałe

Napęd, silnik, skrzynia biegów

Narzędzia zawieszane

Tabliczki i naklejki

Lusterka

Opony, dętki i felgi

Reflektory i lampy

Siedzenia i fotele

Sprężyny gazowe

Szyby

Do traktorów

Nadwozie, zawieszenie i elektryka

Części nadwozia

Części wydechowe i tłumiki

Kierownice i dźwignie

Liczniki, przełączniki itp.

Produkcja i przemysł

Przemysł tekstylny i pokrewne

Rolnictwo i leśnictwo

Części i osprzęt

Do pił łańcuchowych

Do przyczep

Modelarstwo

Zabawki

Pozostałe

Zdrowie i uroda

Zegarki i biżuteria

Poligrafia i kopiowanie

Zabawki i modelarstwo

Akcesoria dla majsterkowiczów

Artykuły dla artystów

Asortyment mieszany

Gry towarzyskie

Lalki i pluszaki

Pozostałe

TV, audio i video
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+ 123087

47691

96469

47699

+ 29081

+ 26186

+ 57462

113991

+ 123098

+ 169118

- 40473

40474 Zmiana nazwy z [Łuparki]

56559

131194

46238

131195

22403

+ 47690

+ 29093

+ 46534

+ 26221

+ 36350

+ 316

+ 42909

+ 183900

+ 104597

+ 625

- 1249

- 54968

171813 Zmiana nazwy z [Baterie]

117044

171820

171831

171837

171814
Zmiana nazwy z [Okablowanie i 

adaptery]

117045

172510

117042

171858

171668

171839

171821

182180

182179

171898

Słuchawki

Toys to Life

Uchwyty i stojaki

Wentylatory i stacje chłodzące

Karty pamięci

Klawiatury

Kontrolery

Ładowarki i stacje dokujące

Osłony i folie konstrukcyjne

Rysiki

Baterie i akumulatory

Czujniki ruchu i kamery

Dyski twarde

Etui i futerały

Folie ochronne na wyświetlacz

Kable i adaptery

Wentylacja i klimatyzacja

Wyroby mocujące i metalowe

Pozostałe branże i produkty

Fotografia i Kamery

Gry i Konsole

Akcesoria

Technika ogrodnicza, komunalna

Wyposażenie gospodarstwa

Sprzątanie budynków

Transport i logistyka

Tworzywa sztuczne i chemia

Usługi

Łuparki do drewna

Piły łańcuchowe

Siekiery i topory

Wciągarki leśne

Wilgotnościomierze do drewna

Pozostałe

Maszyny rolnicze i traktory

Odzież robocza i ochronna

Pasze

Rolnictwo specjalistyczne

Sadzonki i nasiona

Sprzęt dla leśnictwa

Do urządzeń rolniczych

Folie i plandeki

Pasy, taśmy i łańcuchy

Pozostałe

Literatura i filmy
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171826

49230

171833
Zmiana nazwy z [Części zapasowe i 

narzędzia]

38583

139973

182174

156597

139971

182175

156595

187

+ 619

- 1

+ 8717

+ 30699

- 8754

+ 42790

42792

42791

- 9819

+ 139

+ 27524

- 39189

39190

+ 39191

166476

39196

39219

39197

+ 39198

+ 160500

40754

40753

+ 39214

39213

39220

- 18659

+ 39221

+ 18660

8643

+ 18666

22554

- 8605

- 9820

28698Action Man

Harry Potter

Powieści fantasy

Władca pierścieni

Pozostałe

Figurki

Figurki akcji

Obcy i zjawiska paranormalne

Przepowiednie i tarot

Średniowiecze i gotyk

Pozostałe

Fantasy

Figurki

Astrologia i horoskopy

Czary

Feng shui

Magia i czarodziejstwo

Medycyna alternatywna

Medytacja

Vintage

Współczesne

Ezoteryka, mistyka i magia

Alchemia i okultyzm

Amulety

Anioły i światło

Biurowe, papiernicze

Czasy komunizmu

NRD

Państwa socjalistyczne

Związek Radziecki

Disneyana

Oryginalne opakowania, obudowy

Przewodniki i poradniki

Pozostałe

Instrumenty Muzyczne

Kolekcje

Autografy

Części i narzędzia

Gadżety

Gry komputerowe i na konsole

Instrukcje do gier i wkładki

Karty do gier i doładowania

Konsole

Zestawy akcesoriów

Pozostałe
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13274
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

9974

13275

27294

28699
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88923

9975

28703

9976
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

+ 77533

33353

12196

28701

28700

749

9979
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Movie Maniacs

Park Jurajski

Pogromcy duchów

Power Rangers

Spawn

Final Fantasy

G.I. Joe

M.A.S.K.

Marvel Superheroes

Masters of the Universe

McFarlane

Batman

Big Jim

Buffy

Dragon

Dragon Ball
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28704
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

39234

9980

9982

9977
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

9981

9983

- 8628

8634

8630

8629

8633
Zmiana nazwy z [Pełne plastikowe 

figurki]

8631

8635

8632
Zmiana nazwy z [Prezentacje 

uniformów]

13277

- 1344

28705

8609
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8614
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Fistaszki

Literatura towarzysząca

Prezentacje umundurowania

Pozostałe

Figurki i gadżety

Alf

Asterix i Obelix

Figurki cynowe

Akcesoria

Figurki muzealne

Figurki płaskie

Figurki przestrzenne

Kolekcje

Tomb Raider

Transformers

Wrestling

X-Men

Żółwie Ninja

Pozostałe

Spiderman
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28707

8610
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

37370

- 81424

81425

28706

81426

28709 Zmiana nazwy z [Sylvester]

81427

28711

8613

8611

8612

18648

28708
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

157516

8615
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8616

8617

8618

28710

8619
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Simpsonowie

Smerfy

South Park

Teletubisie

Tom i Jerry

Mainzelmännchen

Monchhichi

Muppet Show

Popeye

Pszczółka Maja

Sailor Moon

Królik Bugs

Struś Pędziwiatr

Sylwester

Taz

Tweety

Lucky Luke

Flintstonowie

Garfield

Gilde Clowns

Looney Tunes

Kaczor Daffy
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8620

18649

157517

8621

39235

+ 8622

- 8824

12206

+ 84885

148102

+ 84883

157543

148101

602

- 8802

+ 8773

- 59188

68646

68674

68675

68662

59189

+ 68647

8804

- 68663

68672

8807

8803

68664

68669

68670

68667

68668

8805

68671

8806

68666

68665
Zmiana nazwy z [Zestawy do octu i 

oleju]

68673

42796

+ 68676

- 8636

+ 9822

13518

+ 18651

Gry karciane

LARP i rekonstrukcje

Zestawy na ocet i olej

Pozostałe

Pozostałe

Wyposażenie domu

Gry planszowe i fabularne

Figurki i pionki

Pojemniki na musztardę

Półmiski i salaterki

Solniczki i pieprzniczki

Tace

Talerze, kieliszki i szklanki

Termosy

Akcesoria stołowe

Cukiernice i papier

Kieliszki do jajek

Maselniczki

Pierścienie na serwetki

Podgrzewacze

Pojemniki kuchenne

Serwisy do herbaty

Sztućce

Urządzenia i przybory kuchenne

Wieczka od śmietanek

Zastawa stołowa

Pozostałe

Gospodarstwo domowe i kuchnia

Dekoracje i wnętrza

Kuchnia

Chlebaki

Garnki

Atrapy perfum

Flakony perfum

Karty zapachów i Liquatouch

Miniatury perfum

Mydła

Próbki i fiolki

Ulica Sezamkowa

Werner

Pozostałe

Figurki sportowe

Figurki stojące

Flakony i mydła

Toy Soldiers
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- 2543

+ 35492

+ 37538

8653

18650

+ 37548

+ 37543

+ 35493

8640

8641

8644

13279 Zmiana nazwy z [Star Wars]

8649

8650

13519

8651

8652

34627

54997

13280

- 259135 Nowa kategoria

- 259136 Nowa kategoria

- 4100 Nowa kategoria

13898 Nowa kategoria

165560 Nowa kategoria

4102 Nowa kategoria

4105 Nowa kategoria

4104 Nowa kategoria

4106 Nowa kategoria

39722 Nowa kategoria

88899 Nowa kategoria

- 259137 Nowa kategoria

259138 Nowa kategoria

259139 Nowa kategoria

259140 Nowa kategoria

259141 Nowa kategoria

259256 Nowa kategoria

7192 Nowa kategoria

- 4108 Nowa kategoria

259142 Nowa kategoria

259653 Nowa kategoria

259143 Nowa kategoria

4114 Nowa kategoria

12517 Nowa kategoria

4107 Nowa kategoria

39630 Nowa kategoria

Ameryka Południowa

Australazja

Europa

Rosja

Pozostałe

Szlachta i rodziny królewskie

Odzież

Pozostałe

Pozostałe

Kanada

Reszta świata

Afryka

Wybory stanowe

Ruchy pokojowe i antywojenne

Reprodukcje i akcesoria

Partie polityczne

Znaczki i przypinki

Naklejki

Stany Zjednoczone

Prezydenci i pierwsze damy

Kandydaci na prezydenta

Izba reprezentantów USA

Senat USA

Wybory miejskie i okręgowe

Wampir

Wilkołak

Inne produkty D20

Pozostałe

Historia i polityka

Polityka

Gurps

Gwiezdne wojny

Mers

Midgard

Rolemaster

Shadowrun

Cthulhu

D&D, Edycja 1

D&D, Edycja 3

Dark Eye

Dragons

Earthdawn

Systemy RPG

AD & D

AD & D, Edycja 2

Akcesoria
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259144 Nowa kategoria

+ 8710

+ 8894

- 8662

- 182982

- 183056

183060

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Sztywne koszulki i protektory - 

259149].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

183057
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259150].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

259150 Nowa kategoria

183058
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259148].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

183059

259149 Nowa kategoria

259148 Nowa kategoria

+ 182983

+ 182987

+ 182992

+ 182996

+ 183001

+ 100899

+ 183006

+ 183010

+ 183014

+ 183019

156521

183050

+ 183024

+ 183028

+ 183036

+ 183041

+ 60225

+ 183046

171198

183051

183052

183053

183054

219

+ 212

Pozostałe

Sportowe karty na wymianę

Karty X-Men

Katalogi cenowe i publikacje

Kolekcje i serie kart

Kompletne zestawy kart

Oryginalne pakiety kart

Puste opakowania

Karty pojedyncze

Karty Spider-Man

Karty Star Trek

Karty Wacky Packages

Karty Walking Dead

Karty Władca Pierścieni

Karty Gwiezdne wojny

Karty Harry Potter

Karty James Bond

Karty Marsjanie atakują!

Karty Marvel Movie

Karty niesportowe vintage

Torebki i koszulki na karty

Karty Batman

Karty Benchwarmer

Karty Doctor Who

Karty Game of Thrones

Karty Garbage Pail Kids

Koszulki toploader

Pudełka do przechowywania

Pudełka do przechowywania

Torebki i koszulki na karty

Segregatory na karty i wkłady

Sztywne koszulki i protektory

Pozostałe

Inne kolekcje

Jajka niespodzianki

Karty na wymianę

Niesportowe karty na wymianę

Akcesoria do kart
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60811

+ 2536

- 3957 Usuwamy tę kategorię.

- 9818 Usuwamy tę kategorię.

8581
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 104618 Usuwamy tę kategorię.

104619
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Plakaty i dekoracje ścienne - 82498].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8585
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[3984].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

8582
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8583
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8584
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Superman

Batman

Grafiki i rysunki oryginalne

Grafiki

Oryginalne rysunki

Marvel

Spiderman

Karty telefoniczne

Kolekcjonerskie gry karciane

Komiksy

Inne kraje
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12191
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12192
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12190
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8586
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 31146 Usuwamy tę kategorię.

12195
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8591
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 88848 Usuwamy tę kategorię.

Albumy

Kaczor Donald

Lustiges Taschenbuch

Wydawnictwo DC

Wydawnictwo Image

X-Men

Pozostałe

Komiksy Walt Disney
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88850
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88849
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88851
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8590
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8589
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 88843 Usuwamy tę kategorię.

12193
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Zeszyty LTB

Mickyvision

Myszka Miki

Dodatki do Myszki Miki

Kolekcje LTB

Pierwsze wydania

Wydania specjalne LTB

PL_Category_Changes_Jun2019 - Page 61 of 133



Numer kategorii Uwagi Wymagane działaniaNazwa kategorii

88844
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88845
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88846
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

88847
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8588
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8592
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 8532 Usuwamy tę kategorię.

1970–1979

1980–1989

Od 1990 roku

Pozostałe

Serie

1951–1959

1960–1969
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8534
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

26541
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8535
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12171
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60024
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8536
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Atze

Batman

Bessy

Buffy

Chaos! Comics

Asterix i Obelix
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8537
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8538
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12172
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8540
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

26542
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8541
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Fantastyczna czwórka

Felix

Fix & Foxi

Frösi

Garfield

Clever & Smart
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60026
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60025
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12173
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

33345
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12174
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8543
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Hagar

Klasyki ilustrowane

Książę Valiant

Lucky Luke

MAD

Gwiezdne wojny
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8544
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

26543
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8545
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8546
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8547
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 259126].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

8548
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Mosaik Abrafaxe

Mosaik Digedags

Roter Blitz

Sailor Moon

Simpsonowie

Marvel Superheroes
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8549
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8553
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12175
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8554
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8556
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8557
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Spiderman

Superbohaterowie DC

Superman

Tarzan

Tim & Struppi

Spawn
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8558
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8559
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8560
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8561
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12176
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12177
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krótkie komiksy - 259107].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Witchblade

Wonder Woman

X-Men

Yps

Zack

Werner
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8562
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 8563 Usuwamy tę kategorię.

12178
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12179
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8565
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8571
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8579
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Tematyczne

Bastion

BSV/Williams

Carlsen

Duchy i horror

Dziki Zachód

Pozostałe
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12180
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8577
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8568
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8569
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12181
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8572
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Ehapa

Fantastyka naukowa

Fantasy i tajemnica

Francusko-belgijskie

Hethke

Humor i rozrywka
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8573
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12187
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12186
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8566
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8574
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12188
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Independent

Komiksy promocyjne

Komiksy TV

Kreskówki

Kryminały i thrillery

Lata 50.
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12189
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12183
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12184
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12182
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

12185
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czasopisma - 259114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8576
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Lata 60.

Lehning duże tomy

Lehning przedruki

Lehning-Piccolos

Literatura sekundarna

Piccolos, inne
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8564
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8578
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 259104].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8580
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komiksy i powieści graficzne - 121889].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 63 Nowa kategoria

- 259103 Nowa kategoria

259104 Nowa kategoria

259105 Nowa kategoria

- 259106 Nowa kategoria

121889 Nowa kategoria

259107 Nowa kategoria

134504 Przeniesiona z [Serie-8532]

134505 Przeniesiona z [Serie-8532]

113108 Przeniesiona z [Serie-8532]

134506 Przeniesiona z [Serie-8532]

- 33346
Przeniesiona z [Komiksy-3957] Zmiana 

nazwy z [Manga i anime]

33347
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[144062].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

- 93061 Usuwamy tę kategorię.

60002
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czasopisma - 259114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Kapitan Żbik

Tytus, Romek i A'tomek

Manga i komiksy azjatyckie

Artbooki

Broszury o mandze

Animania

Krótkie komiksy

Komiksy europejskie

Komiksy i powieści graficzne

Krótkie komiksy

Kajko i Kokosz

Kapitan Kloss

Przygodowe

Superbohaterowie, inne

Pozostałe

Komiksy i artykuły dla fanów

Komiksy amerykańskie

Komiksy i powieści graficzne
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93063
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czasopisma - 259114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93062
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czasopisma - 259114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93064
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Czasopisma - 259114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 93065 Usuwamy tę kategorię.

93066
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Magazyny o mandze - 259111].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93067
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Magazyny o mandze - 259111].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93068
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Magazyny o mandze - 259111].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Manga Power

Manga Files

MangaZone

Pozostałe

Czasopisma o mandze

Banzai

Daisuki
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93069
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Magazyny o mandze - 259111].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 60011
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259116].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

60022
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259117].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

60013 Zmieniamy numer tej kategorii na [80].
Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

60015
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259122].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

33352
Wszystkie aukcje przenosimy do [Karty 

pojedyncze - 183050].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60012
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Znaczki i piny - 259118].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60020
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Plakaty i dekoracje ścienne - 82498].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93057
Wszystkie aukcje przenosimy do [Media - 

60018].

Co należy zrobić po 12 czerwca: 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 na wymianę

Naklejki i przypinki

Plakaty

Płyty CD

Pozostałe

Gadżety i artykuły dla fanów

Breloki

Figurki

Kalendarze
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93058
Wszystkie aukcje przenosimy do [Media - 

60018].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60021
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Plakaty i dekoracje ścienne - 82498].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60019
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[259123].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

60016
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kostiumy cosplay i akcesoria - 60017].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93059
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

- 80].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

33351
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 259126].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 11118 Usuwamy tę kategorię.

39556
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Podkładki pod mysz

Ubrania

Zestawy modelarskie

Pozostałe

Japońska manga

Action

Płyty DVD i filmy

Pocztówki
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13667
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

13666
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dōjinshi - 259110].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93073
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

11119
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93070
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93071
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Comedy

Doujinshi

Fantastyka naukowa

Fantasy

History

Mystery
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93072
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93074
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

33350
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 60000 Usuwamy tę kategorię.

60006
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60007
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60005
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Dōjinshi - 259110].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Doujinshi

Reality

Sport

Pozostałe

Niemiecka manga

Action

Comedy
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60004
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60008
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60009
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60001
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

60003
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

33349
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Sport

Fantastyka naukowa

Fantasy

History

Mystery

Reality
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33348
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

93060
Wszystkie aukcje przenosimy do [Zbiory 

komiksów - 259109].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8575
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 259126].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

259110 Nowa kategoria

259111 Nowa kategoria

259109 Nowa kategoria

259113 Nowa kategoria

3984 Nowa kategoria

144062 Nowa kategoria

259114 Nowa kategoria

259115 Nowa kategoria

- 259116 Nowa kategoria

259117 Nowa kategoria

80 Nowa kategoria

259122 Nowa kategoria

60017

Przeniesiona z [Gadżety i artykuły dla 

fanów-60011] Zmiana nazwy z 

[Przebrania]

60018
Przeniesiona z [Gadżety i artykuły dla 

fanów-60011]

259124 Nowa kategoria

60014
Przeniesiona z [Gadżety i artykuły dla 

fanów-60011]

82498 Nowa kategoria

259123 Nowa kategoria

259120 Nowa kategoria

259125 Nowa kategoria

259119 Nowa kategoria

60023
Przeniesiona z [Gadżety i artykuły dla 

fanów-60011]

Szklanki i kubki

Torby

Naklejki

Ozdoby do telefonu

Plakaty i dekoracje ścienne

Podkładki pod mysz

Podstawki

Repliki i rekwizyty

Gadżety i artykuły dla fanów

Breloki

Figurki

Kalendarze

Kostiumy cosplay i akcesoria

Media

Zbiory komiksów

Pozostałe komiksy

Oryginalne rysunki

Artbooki

Czasopisma

Fankluby i czasopisma dla fanów

Pozostałe

Pozostałe mangi

Pozostałe

Dōjinshi

Magazyny o mandze
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259118 Nowa kategoria

259126 Nowa kategoria

- 259127 Nowa kategoria

259131 Nowa kategoria

259133 Nowa kategoria

259129 Nowa kategoria

259132 Nowa kategoria

259130 Nowa kategoria

259128 Nowa kategoria

259134 Nowa kategoria

99961 Nowa kategoria

151093 Nowa kategoria

- 15502

34639

- 34640

139450

34643

34642

34641 Zmiana nazwy z [Altdeutschland]

+ 34644

+ 28714

+ 37378

+ 28716

- 8820

3632

34719

54994

44608

+ 160506

4838

+ 34963

+ 44602

- 9831

+ 37427

141755

183490

- 195

2017

+ 160528

208
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Europa - 4114].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Albumy i naklejki sportowe

Albumy i naklejki kolekcjonerskie

Pamiątki

Cyrk, variete i teatr

Flagi

Historia i polityka

Minerały

Muszle

Skamieniałości

Wyroby rzemiosła

Naklejki i karty kolekcjonerskie

Karty kolekcjonerskie (do 1945)

Od 1945

Minerały i skamieniałości

Akcesoria i literatura

Kamienie lecznicze

Kamienie szlachetne

Meteoryty

Inne kraje

Reszta Europy

Stare Niemcy

1871–1918

1918–1945

Sklep NATO

Katalogi i cenniki

Pozostałe

Militaria

Przed 1800

1801–1870

Austria

Przekładki do komiksów

Pudełka do przechowywania

Ramki do prezentacji

Sztywne koszulki

Torby do przechowywania

Pozostałe

Znaczki i piny

Pozostałe

Przechowywanie komiksów i akcesoria

Podkładki pod komiksy
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+ 160524

+ 33454

19822

1414
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[39630].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

518

3629

30726

+ 8991

+ 52164

- 25798

- 1089

+ 77990

8953

+ 77996

+ 78000

+ 78006

+ 77986

+ 77992

+ 77988

+ 77998

+ 78002

+ 78004

- 77994 Zmiana nazwy z [Żłóbki]

77995

34973

34971

8954

25802

37425

37424

55000

55001

37426

25800

25799

25803

+ 84890

55003

+ 26544

- 19823

+ 34746

- 9833

8971

60054 Zmiana nazwy z [Czapki]

8969

Breloki

Czapki i bejsbolówki

Dekoracje witryn

Wielkanoc

Pozostałe

Powieści

Promocja i reklama

Artykuły barowe i alkohole

Artykuły reklamowe

Komunia i bierzmowanie

Oktoberfest

Rocznice

Ślub

Urodziny

Walentynki

Współczesne (od 1970)

Wieńce adwentowe

Pozostałe

Chrzest

Halloween

Karnawał

Ozdoby choinkowe

Piramidy

Pozytywki

Stojaki na choinki

Szopki bożonarodzeniowe

Stare (przed 1970)

Choinki

Dziadki do orzechów

Figurki do kadzidełek

Figurki Św. Mikołaja

Kalendarze adwentowe

Ozdobne łuki świetlne

Pamiątki eBay

Pocztówki

Policja i władze państwowe

Pory roku i święta

Boże Narodzenie i Nowy Rok

Anioł i górnik

Kasyno

Sport

Studentika

Szlachta i rodziny królewskie

Wolnomularstwo

Pozostałe
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8963

8960

19827

60057

60060

60058

8973

26608

60059

8970

60071

8955

19826

60056

8752

60055

+ 81429

8966

8964

8968

8714

8977

8972

60062

8967

+ 60063

60061

8961

26610

54995

8978

- 8979

876

62845 Zmiana nazwy z [Banki i ubezpieczenia]

62846

+ 62847

62872

62873

62874

62876

62875

+ 62894

62878

+ 62879

62877

Komunikacja i Internet

Odzież i moda

Papierosy i tytoń

Produkty spożywcze

Restauracje

Rolnictwo

Bankowość i ubezpieczenia

Benzyna i stacje benzynowe

Coca-Cola i napoje

Dom i drogeria

Hotele i podróże

Kawa i herbata

Zapalniczki

Zegary reklamowe

Żetony do wózków sklepowych

Pozostałe

Branże i marki

Ariel i Persil

Stojaki reklamowe i witryny

Tace do serwowania

Torby i pokrowce

Torby plastikowe

T-shirty i odzież

Zabawki

Punkty dodatkowe

Puszki blaszane

Puszki z papieru

Reklamy neonowe

Restauracje

Smycze na klucze

Manekiny sklepowe

Miarki składane

Naklejki

Plakaty

Płyty CD, filmy i płyty CD-ROM

Podkładki pod mysz

Flagi

Gumki do ścierania

Kalendarze

Kalendarze kieszonkowe

Kubki reklamowe

Magnesy

Długopisy

Etykiety

Figurki reklamowe
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62844

+ 62892

+ 62881

8986

8965

+ 8733

+ 8861

158629

19824

- 8674 Zmieniamy numer tej kategorii na [152].
Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

8688
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[29493].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

8709
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pozostałe - 153].

Co należy zrobić przed 10 czerwca: Jeśli 

chcesz, aby Twoje oferty zostały 

przeniesione do odpowiedniej kategorii, 

dodaj zalecaną przez nas charakterystykę 

przedmiotu.

- 152 Nowa kategoria

- 18753

18655

18657

18654

156

- 8703

8706

785

30727

34962

- 8675

8676

8680
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Figurki, rzeźby i popiersia - 73552].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8682
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[99973].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

Autografy

Maski i figurki

Plakaty i zdjęcia

Babylon V

Muzyka i film

Pozostałe

Buffy

Captain Future

Gwiezdne wojny

Science fiction

Archiwum X

Figurki

Książki i komiksy

Plakaty i zdjęcia

Pozostałe

Tabliczki

Znaczki reklamowe

Pozostałe

Science fiction

Star Trek

Pozostałe

Samochody i motocykle

Słodycze

Spirytualia

Pozostałe

Oryginalne reklamy sprzed 1950

Piwa i browary
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8679
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pojazdy i statki kosmiczne - 99975].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8683
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Pojazdy i statki kosmiczne - 99975].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

8686
Wszystkie aukcje przenosimy do [Odzież 

- 99970].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

99976 Nowa kategoria

- 111997 Zmiana nazwy z [Figurki akcji]

2476
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

28712
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

111998
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Biżuteria

Figurki akcji dla kolekcjonerów

Epizod I

Epizod II

Epizod III

Pojazdy

Statki kosmiczne

Tekstylia i gadżety
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182411
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

2475
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

2474
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

9824
Wszystkie aukcje przenosimy do [Figurki 

akcji dla kolekcjonerów - 111997].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

73552 Nowa kategoria

8684

8677 Zmiana nazwy z [Książki i komiksy]

99971 Nowa kategoria

8681

99970 Nowa kategoria

99973 Nowa kategoria

99975 Nowa kategoria

99969 Nowa kategoria

8685

154

22115

- 29493 Nowa kategoria

8689

8692 Zmiana nazwy z [Gazety i czasopisma]

750 Zmiana nazwy z [Figurki akcji]

259146 Nowa kategoria

Figurki akcji dla kolekcjonerów

Figurki, rzeźby i popiersia

Zabawki

Pozostałe

Gwiezdne wrota

Star Trek

Autografy

Czasopisma dla kolekcjonerów

Miecze świetlne i repliki broni

Muzyka, wideo i DVD

Odzież

Plakaty i zdjęcia

Pojazdy i statki kosmiczne

Talerze kolekcjonerskie

Klasyczne 77–85

POTF2

Pozostałe

Figurki, rzeźby i popiersia

Gry

Książki

Epizod VII
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8695

8690 Zmiana nazwy z [Książki i komiksy]

8693

8697 Zmiana nazwy z [Tekstylia i gadżety]

8694

259147 Nowa kategoria

8696

155

153 Nowa kategoria

+ 19830

+ 26612

- 8875

- 8727

37432

+ 68743

34780

8729

8728

8731

37431

35519
Zmiana nazwy z [Części zamienne i 

akcesoria]

+ 42785

8730

42789

3946

8732

+ 38026

8876

42794

+ 65873

+ 59225

+ 59235

+ 931

+ 19352

+ 59198

+ 59222

414

+ 9832

+ 417

- 47499

- 52145

52150

52151

52154

Odznaki i przypinki do 1945

Muzyka i śpiew

Organizacje polityczne

Państwo i administracja

Sprzęt biurowy

Telewizory i magnetowidy

Pozostałe

Trafika

Transport

Wpinki i przypinki

Komputery

Lampy elektronowe

Narzędzia i zawody

Nauka i medycyna

Radia

Radiotechnika i fonotechnika

Pompy benzynowe

Rozmieniarki pieniędzy

Szafy grające

Pozostałe

Gramofony

Kompasy

Automaty historyczne

Automaty nowoczesne

Automaty sprzedające

Bilard

Części i akcesoria

Pinball

Świat zwierząt

Technika i sprzęt

Automaty

Automaty do darta

Automaty do gier

Automaty do gier wideo

Plakaty i zdjęcia

Pojazdy i statki kosmiczne

Zabawki

Pozostałe

Pozostałe

Serie i produkty licencyjne

Gry

Książki

Muzyka, wideo i DVD

Odzież
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47510

52155

47508 Zmiana nazwy z [Auta i motocykle]

52153

52147

52149

52152

52159

49174

+ 47500

+ 8830

+ 93148

- 58058

+ 183062

171485

+ 176970

180235

+ 175672

+ 171957

- 31530
Zmiana nazwy z [Akcesoria laptopów, 

komputerów]

175678

14295

51082

175680

170597

158846

3702

4616

+ 42190

67870

116309

158837

175677

96915

23895

3709

116346

31519

175679

31529

31510

80183

75518

31534

+ 175673Części i podzespoły komputerów

Tunery TV i nagrywarki

Zabezpieczenia przed kradzieżą

Zasilacze i ładowarki do laptopów

Zestawy słuchawkowe

Zewnętrzne karty dźwiękowe

Pozostałe

Ozdoby i naklejki na obudowę

Podkładki chłodzące do laptopa

Podkładki pod mysz, nadgarstek

Stacje dokujące do laptopa

Stojaki, uchwyty i mocowania samochodowe

Torby i pokrowce na laptopa

Głośniki

Kamery internetowe

Karty PCMCIA

Lampki i gadżety USB

Mikrofony

Ochrona klawiatury

Akcesoria do czyszczenia

Baterie do laptopa

Czytniki i adaptery kart

Etui i pokrowce na dysk

Filtry prywatyzujące na ekran

Folie ochronne na ekran

Tablety i czytniki e-booków

Akcesoria do tabletów i e-booków

Części do tabletów i czytników

Laptopy i netbooki

Komputery stacjonarne

Akcesoria do laptopów i komputerów

Przypinki

Wpinki i szpilki od 1945 roku

Wpinki, nowoczesne

Zupełnie zwariowane

Komputery i Tablety

Drukarki 3D i akcesoria

Samochody i motocykle

Sport i gry

Znaki firmowe i reklamowe

Związki łowieckie, strzeleckie

Związki wyznaniowe

Pozostałe

Praca i kariera

Przyjaciele zwierząt i hodowcy
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+ 171961

- 175698

86720

80225

51167

+ 182093

+ 182092

+ 51240

175699

- 175700
Zmiana nazwy z [Serwery, terminale, 

klienckie]

184657

175702

184658

11211

64052

175701

184659

175703

+ 182091

+ 51197

51168

61839

11175

+ 11176

+ 182094

+ 165

+ 162497

+ 18793

+ 86722

+ 3676

3516

+ 11189

162

- 267

- 171228

171240
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Fantastyka naukowa

Klawiatury, myszy i wskaźniki

Podręczniki i instrukcje

Stare komputery i akcesoria

Pozostałe

Książki

Beletrystyka

Sieci domowe i akcesoria

Przewody i złącza

Dyski i napędy

Monitory, projektory i akcesoria

Oprogramowanie

Zasilanie awaryjne i rozdział mocy

Pozostałe

Switche i huby

Szafy i panele krosownicze

Urządzenia firewall i VPN

Urządzenia VoIP dla biznesu

Pozostałe

Komputery Thin Client

Ramki do serwerów

Serwery

Serwery wydruku

Terminale

Zestawy montażowe do serwerów

Pamięci masowe i macierze dyskowe

Podzespoły routerów

Podzespoły serwerów

Routery do sieci firmowych

Serwery, terminale i stacje klienckie

Kable i adaptery do serwerów

Drukarki, skanery i akcesoria

Sieci firmowe i serwery

Anteny kierunkowe

CSU/DSU

Load Balancer
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171237
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

28657
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171231
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171235
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

11431
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171234
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Literatura erotyczna

Fantasy

Humor

Krótkie opowiadania

Kryminały i thrillery

Liryka, dramat i scenariusze
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42518
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

19458
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171230
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

157687
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171242
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171236
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Powieści grozy

Literatura kobieca

Literatura rozrywkowa

Literatura światowa i klasyka

Nowele

O dzikim zachodzie
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171238
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171239
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

377
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Beletrystyka - 171228].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

29792

- 182882

- 171210

171275
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171210].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171212
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171210].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171215
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171210].

Co należy zrobić po 12 czerwca: 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 popularnonaukowe

Gry i zabawy

Książki dla dzieci

Książki dla młodzieży

Powieści historyczne

Powieści o miłości i romanse

Pozostałe

Audiobooki i słuchowiska

Książki dla dzieci i młodzieży
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171277
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171210].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171216
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171210].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 171219 Zmiana nazwy z [Historie i opowiadania]

171276
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Powieści i opowiadania - 171219].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171222
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Powieści i opowiadania - 171219].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171220
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Powieści i opowiadania - 171219].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179210
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Powieści i opowiadania - 171219].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 171243

- 171387 Usuwamy tę kategorię.Czas wolny i rozrywka

Powieści i opowiadania

Książki z obrazkami

Młodzi czytelnicy

Nauka czytania

Pozostałe

Książki popularnonaukowe

Przedszkole i początki nauki

Pozostałe
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123017
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

19462
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171370
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

83327
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

22481
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

62258
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Muzyka i instrumenty muzyczne

Budownictwo i wnętrza

Hobby, rękodzieło i kolekcje

Krzyżówki, gry i łamigłówki

Majsterkowanie i dekoracje

Moda i biżuteria
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108112
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

29265
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 179282 Usuwamy tę kategorię.

171265
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171309
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 171244 Usuwamy tę kategorię.

29279
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

78569
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Kultura i sztuka

Architektura

Architektura wnętrz i design

Ogród i rośliny

Zwierzęta domowe i dzikie

Komputery i technika

Komputery i Internet

Technika
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171279
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

2234
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

78571
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

113918
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

7705
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

43777
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Grafika i ilustracje

Muzea i wystawy

Muzyka

Biografie i prawdziwe historie

Film

Fotografia
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42517
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

7702
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

29290
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 179284 Usuwamy tę kategorię.

108104
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

7689
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171356
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 179290 Usuwamy tę kategorię.

Podróże, natura i środowisko

Albumy podróżnicze

Przewodniki, relacje z podróży

Przyroda i środowisko

Poradniki i przewodniki

Popkultura i media

Sztuka, malarstwo i rzeźba

Teatr i taniec
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68438
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171377
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

29355
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171426
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

38830
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

87578
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Prawo

Psychologia i pomoc

Styl życia i motywacja

Wychowanie, związki i rodzina

Zawody i kariera

Pieniądze i giełda
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171409
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171477
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 179285 Usuwamy tę kategorię.

171417
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171293
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171361
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171437
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Samochody i komunikacja

Społeczeństwo i polityka

Ezoteryka i duchowość

Gospodarka i przemysł

Historia i wojsko

Polityka i dzieje współczesne

Zdrowie i odżywianie
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171444
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

171465
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

180248
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 184644 Nowa kategoria

69496
Przeniesiona z [Podróże, natura i 

środowisko-179284]

- 171273
Przeniesiona z [Książki 

popularnonaukowe-171243]

23227

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompendia wiedzy i leksykony - 

171273].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

45657
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Brockhaus

Cytaty i przysłowia

Religia

Sport

Pozostałe

Książki naukowe, fachowe i poradniki

Atlasy i mapy

Kompendia wiedzy i leksykony
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21687

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompendia wiedzy i leksykony - 

171273].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

616
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[118254].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

25680
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

21685

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompendia wiedzy i leksykony - 

171273].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

26465

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompendia wiedzy i leksykony - 

171273].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

110223

Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Kompendia wiedzy i leksykony - 

171273].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

11442
Przeniesiona z [Książki naukowe i nauka-

2228]

- 1105
Przeniesiona z [Książki naukowe i nauka-

2228] Zmiana nazwy z [Studia i wiedza]

Słowniki językowe

Słowniki specjalistyczne

Kursy językowe

Studia i kształcenie dorosłych

Encyklopedie

Katalogi

Kroniki i roczniki

Leksykony
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51497
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51436
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

1125
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51437
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

40446
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

30277
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Botanika i ogrodnictwo

Chemia

Dziennikarstwo i media

Ekonomia

Architektura

Biologia
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87617
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51405
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51471
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51457
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

46338
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51489
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Fizyka i astronomia

Geografia

Historia i archeologia

Informatory akademickie

Film, taniec, teatr i muzyka

Filozofia
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71072
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

40458
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

40453
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

40457
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51463
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

30271
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Język i literatura

Kulturoznawstwo

Matematyka

Medycyna

Informatyka

Inżynieria
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179292
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

179291
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51384
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

51393
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

23926
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

40449
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

Pedagogika

Politologia

Prace dyplomowe

Prawoznawstwo

Nauka o sporcie

Nauka o sztuce
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51412
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

110237
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

110267
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

7707
Wszystkie aukcje przenosimy do [Studia 

i kształcenie dorosłych - 1105].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

- 171223
Przeniesiona z [Książki naukowe i nauka-

2228]

40436
Wszystkie aukcje przenosimy do [Szkoły 

i edukacja - 171223].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

11438
Wszystkie aukcje przenosimy do [Szkoły 

i edukacja - 171223].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

+ 280

Teologia

Pozostałe

Szkoły i edukacja

Edukacja i nauka dorosłych

Podręczniki szkolne

Czasopisma

Psychologia

Socjologia
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11104
Wszystkie aukcje przenosimy do [Książki 

popularnonaukowe - 171243].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

2228 Usuwamy tę kategorię.

29399

45673

118254 Nowa kategoria

- 45110

48831

45113

45114

45115

268

Ta kategoria nie jest już dostępna dla 

nowych ofert sprzedaży lub zmian w 

istniejących ofertach.

Prosimy o wybranie innej kategorii dla 

Twojej oferty.

- 3187

- 59025

151269

125060

- 41979

+ 125062

83800

125068
Zmiana nazwy z [Cieplna energia 

słoneczna]

83801

59027

121837

125069

3240

- 180165

- 180979

180164

84059 Zmiana nazwy z [Lakiery i laserunki]

126191 Zmiana nazwy z [Gruntowanie]

180980

- 41989

179689

41990

41991 Zmiana nazwy z [Rozpylacze do farb]

Produkty do malowania

Materiały do przygotowania

Pędzle do malowania

Pistolety do malowania

Farby, tapety i akcesoria

Farby i lakiery

Farby

Lakiery i lazury

Podkłady i grunty

Pozostałe

Kolektory słoneczne

Małe urządzenia fotowoltaiczne

Pozostałe

Energia wiatrowa

Energia wodna

Pozostałe

Energia odnawialna

Agregaty kogeneracyjne

Bioenergia

Energia słoneczna

Akcesoria fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

Ekslibrisy

Okładki na książki

Zakładki

Pozostałe

Pozostałe

Majsterkowanie

Książki kulinarne

Książki naukowe i nauka

Kolekcje i zestawy

Kalendarze

Katalogi

Akcesoria do książek
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41992 Zmiana nazwy z [Rolki i wałki do farb]

30554

98841

+ 180981

- 30565

- 32274

- 46470
Zmiana nazwy z [Akcesoria i elementy 

grzewcze]

46472

32279 Zmiana nazwy z [Izolacja]

46471

- 126222

126225

126223

126224

46476

46473

126208
Zmiana nazwy z [Mechanizmy 

uruchamiające]

84188

46474 Zmiana nazwy z [Systemy rurowe]

+ 115947

46477

32280

- 46467

132339

46469

126213 Zmiana nazwy z [Dmuchawy]

32277

84185

126202

126218

126215

8420

30567

- 59035

- 126226

126228

126227

126229

59036

126230

- 126235
Zmiana nazwy z [Komponenty 

systemowe]

126236

Pozostałe

Bojlery

Elementy instalacji

Filtry

Technika solarna

Woda

Podgrzewacze przepływowe

Elektroniczne

Elektryczne

Gazowe

Pozostałe

Ogrzewanie podłogowe

Palniki i kotły

Piece akumulacyjne

Podgrzewacze wody

Pozostałe

Zawory

Pozostałe

Grzejniki

Grzejniki do pokoju

Grzejniki do łazienki

Termowentylatory

Pozostałe

Radiatory

Siłowniki termiczne

Sterowanie instalacją grzewczą

Systemy rur

Termostaty do pokoi/grzejników

Izolacje

Pojemniki ekspansywne

Pompy obiegowe

Akcesoria

Pompy dławnicowe

Pompy bezdławnicowe

Pozostałe

Tapety i akcesoria

Instalacje

Ogrzewanie

Akcesoria, elementy instalacji

Elementy mocujące

Rolki i wałki do malowania

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
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126242

126239 Zmiana nazwy z [Chlapacze]

126241 Zmiana nazwy z [Rozdzielniki]

126238

126240

126237

59038

30566

30568

- 25834

126389

126393
Zmiana nazwy z [Lampy do pracy i 

biurowe]

25835

126385

160999

126390

- 26672

+ 32271

- 124968

167080

124971 Zmiana nazwy z [WC]

124970

45823

- 83832
Zmiana nazwy z [Umywalki i stoliki z 

umywalką]

167078

83842 Zmiana nazwy z [Półpostumenty]

45824 Zmiana nazwy z [Stoliki z umywalką]

83841
Zmiana nazwy z [Umywalki do mycia 

rąk]

167077

167079
Zmiana nazwy z [Stoliki z umywalką 

podblatową]

83833
Zmiana nazwy z [Stoliki z podwójną 

umywalką]

124963 Zmiana nazwy z [Umywalki wiszące]

83840 Zmiana nazwy z [Umywalki podblatowe]

124962 Zmiana nazwy z [Obudowy wanny]

- 83823

167005 Zmiana nazwy z [Elementy podłogowe]

112555

Umywalki wpuszczane

Obudowy do wanny

Prysznice

Odpływy podłogowe

Brodziki

Szafki z umywalką

Umywalki do toalet

Umywalki nablatowe

Umywalki podwieszane

Umywalki podwójne

Umywalki ścienne

Miski sedesowe i kompakty

Pisuary

Spłuczki

Umywalki i szafki pod umywalki

Misy umywalkowe nablatowe

Postumenty i półpostumenty

Oświetlenie numeru domu

Oświetlenie zewnętrzne

Łazienka i kuchnia

Armatura

Ceramika łazienkowa

Bidety

Pozostałe

Lampy i światło

Akcesoria

Lampy budowlane i robocze

Lampy odporne na wilgoć

Oprawy oświetleniowe

Rozdzielacze

Rury

Zawory

Złączki rurowe

Pozostałe

Pozostałe

Liczniki

Osadniki zanieczyszczeń
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167011

83825

83827

167018

83829

83838

18617

20603

19782

- 30517

- 83843 Zmiana nazwy z [Dla dachu]

125005

+ 167082

125006

125001

124998

124999

125004 Zmiana nazwy z [Płyty do zadaszenia]

83846

125003

125000

125002

30522

+ 180969

- 124994 Zmiana nazwy z [Fasada]

124997

124995

124996

30521

- 124982 Zmiana nazwy z [Izolacja]

+ 124986

124983

124985

30520

124984

83847

59032 Zmiana nazwy z [Murarstwo]

169182 Zmiana nazwy z [Pianka budowlana]

30526

- 125008
Zmiana nazwy z [Zabudowa i rozbudowa 

sucha]

125010

125009

125011

Pianki budowlane

Środki czyszczące

Suche zabudowy

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-włóknowe

Podnośniki do płyt

Izolacja powłokowa

Izolacja w granulacie

Izolacja w płatach

Izolacja wdmuchiwana

Kleje

Mury

Daszki

Klinkier

Tynk

Pozostałe

Izolacje

Akcesoria

Stopnie i podesty dachowe

Usługi

Złącza dachowe

Pozostałe

Drewno i materiały drewnopodobne

Fasady

Folie i membrany dachowe

Osłony na komin

Ozdoby na dach

Paroizolacja

Płyty na zadaszenia

Rynny i akcesoria

Zlewy

Pozostałe

Materiały budowlane i drewno

Dachy

Blachy trapezowe i faliste

Dachówki

Drzwi prysznicowe

Prysznice parowe

Kompletne prysznice

Wanny

Wanny jacuzzi i z hydromasażem

Wentylatory rurowe, łazienkowe

Kabiny prysznicowe
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125012

125013 Zmiana nazwy z [Śruby]

30527

30525 Zmiana nazwy z [Tynk]

- 124975

124976

124977

124979

124981

30518

30524 Zmiana nazwy z [Zaprawa]

3189

- 48254

+ 48273

48255

- 48268

48269

48271 Zmiana nazwy z [Chipsy styropianowe]

151273 Zmiana nazwy z [Wyściółka piankowa]

48272

151274
Zmiana nazwy z [Produkty ułatwiające 

transport]

48280

- 12954

84013

33090

+ 185058

10666

84053

12953 Zmiana nazwy z [Rozgałęziacze]

18620

18618

12067

12074

18619

12955

18621

- 631

- 3247

33082

177001

20796

79703

Narzędzia

Elektronarzędzia

Agregaty prądotwórcze

Akcesoria do frezarek

Akcesoria do szlifierek

Akcesoria do szlifierek kątowych

Ściemniacze światła

Silniki elektryczne

Wtyczki ze stykiem ochronnym

Żarówki

Pozostałe

Pozostałe wtyczki

Gniazda

Inteligentne gniazda i przełączniki

Kable

Ładowarki do akumulatorów

Przedłużacze i rozgałęziacze

Przełączniki

Wyściółki piankowe

Pozostałe

Urządzenia transportowe

Pozostałe

Materiały elektryczne

Akumulatory i baterie

Materiały do przeprowadzek

Artykuły do zamykania

Kartony do pakowania

Materiały wyściełające

Folie bąbelkowe

Wypełniacze styropianowe

Dach

Piwnica

Ściany

Pozostałe

Zaprawy

Pozostałe

Przyrządy do cięcia płyt

Wkręty

Pozostałe

Tynki

Uszczelnianie

Balkon i taras
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122840
Zmiana nazwy z [Akumulatorki i 

ładowarki]

122829

168135

177003

66797
Zmiana nazwy z [Pistolety na gorące 

powietrze]

42290

- 122831

20788

71307

122835

177016

122836 Zmiana nazwy z [Piły do płytek]

20787

122837 Zmiana nazwy z [Tarcze pilarskie]

122834

122838

46427
Zmiana nazwy z [Pistolety do kleju na 

gorąco]

42266

46413

75680

177002

179686

42284

42275

42282

66798

184654

71296

168134

50382

122839 Zmiana nazwy z [Śrubokręty]

184655

177000

122828 Zmiana nazwy z [Zszywacz]

632

171208

- 168770

- 168801
Zmiana nazwy z [Wspomagacze 

układania]

168802

168803

168804

168805

Narzędzia glazurnicze

Akcesoria do układania

Kliny

Markery

Sznurki i krzyżyki do płytek

Pozostałe

Wkrętaki

Wkrętarki

Zestawy elektronarzędzi

Zszywacze

Pozostałe

Instrukcje obsługi

Tokarki

Wciągarki

Wiertarki

Wiertarki stołowe

Wiertarki udarowe

Wiertła

Spawarki i lutownice

Stoły frezarskie

Strugi

Szablony i przyrządy montażowe

Szlifierki

Szlifierki kątowe

Przecinarki i ukośnice

Tarcze i brzeszczoty

Wyrzynarki

Pozostałe

Pistolety do kleju

Polerki

Piły i akcesoria

Piły szablaste

Piły tarczowe

Piły tarczowe stołowe

Piły taśmowe

Przecinarki do płytek

Akumulatory i ładowarki

Frezarki i heblarki

Klucze udarowe

Narzędzia obrotowe

Opalarki

Ostrzarki
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- 168790

168797

168793

168796

168791
Zmiana nazwy z [Pace i szpachelki do 

fugowania]

168798

168799

168794 Zmiana nazwy z [Wycinarki do fug]

168795

168792

168800

- 168782

168783 Zmiana nazwy z [Końcówki mieszadła]

168784

168785

- 168771 Zmiana nazwy z [Frezy do płytek]

168772

168773
Zmiana nazwy z [Narzędzia do 

wycinania okręgów]

168774

168775

- 168786

168787

168788

168789

- 168776
Zmiana nazwy z [Technologia 

pomiarowa]

168780

168779 Zmiana nazwy z [Miernik odległości]

168777 Zmiana nazwy z [Miernik wilgotności]

168778 Zmiana nazwy z [Miary i szablony]

168781

30514

- 3244

59031

178972 Zmiana nazwy z [Strugi i żłobniki]

46458
Zmiana nazwy z [Gwintowniki i 

gwintownice]

- 20770 Zmiana nazwy z [Klucze płaskie]

20772

42265

42258

Klucze do rur

Klucze dynamometryczne

Klucze imbusowe

Pozostałe

Narzędzia ręczne

Części i akcesoria

Dłuta i żłobniki

Gwintowniki i narzynki

Klucze do śrub

Technika pomiarowa

Kątomierze

Mierniki odległości

Mierniki wilgotności

Wzorniki kształtów i szablony

Pozostałe

Zwykłe narzędzia do cięcia

Pozostałe

Tarcze tnące

Cięcie na mokro

Cięcie na sucho

Pozostałe

Końcówki do mieszadeł

Mieszadła

Pozostałe

Przecinarki do płytek

Narzędzia do cięcia krzywych

Narzędzia do wycinania kółek

Pojemniki do mycia

Skrobaki do fug

Sprzęt do czyszczenia

Urządzenia do fugowania

Pozostałe

Mieszanie

Fugowanie

Gąbki

Noże do fug

Pace do czyszczenia fug

Pace i szpachle do fugowania

Pistolety do silikonu
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84237

20771

84236

29527

19785

178999
Zmiana nazwy z [Wyciąganie/łamanie 

gwoździ]

20763
Zmiana nazwy z [Młotki i młotki 

drewniane]

178973

46459

39057

178974

122853

50380

122855

178971

82251

178970

66796

42255 Zmiana nazwy z [Śrubokręty]

23782

303

+ 43614

- 29523

42253

126406

126396

42291 Zmiana nazwy z [Mierniki i lokalizatory]

178968

178969

42629

29525

29524

130115

42628

42632

+ 85759

11704

- 180167

85892

115975

+ 257925

180964

180965

Dzwonki do drzwi

Inteligentne dzwonki i zamki do drzwi

Klamki i uchwyty do drzwi

Kołatki do drzwi

Wagi

Pozostałe

Urządzenia pneumatyczne

Pozostałe

Okna, drzwi i schody

Drzwi

Narzędzia traserskie i pomiarowe

Piony

Poziomice

Suwmiarki

Taśmy, linijki i metrówki

Termometry

Odzież robocza i bezpieczeństwo pracy

Przyrządy i urządzenia pomiarowe

Kątomierze

Mierniki elektryczne

Mierniki laserowe

Mierniki, testery i wykrywacze

Szczypce

Szpachle

Wciągarki

Wkrętaki

Zestawy narzędzi ręcznych

Pozostałe

Noże

Pilniki i tarniki

Piły

Punktaki i przebijaki

Strugi

Szczotki druciane

Zestaw kluczy

Pozostałe

Łomy i łapki do gwoździ

Młotki metalowe i drewniane

Narzędzia tnące

Narzędzia wielofunkcyjne

Klucze nasadowe

Klucze nastawne

Klucze z grzechotką
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180968 Zmiana nazwy z [Moskitiery na drzwi]

180982

45794

45812

129782

180182 Zmiana nazwy z [Żaluzje]

180967 Zmiana nazwy z [Rygle do drzwi]

167125

112568

124980

124978 Zmiana nazwy z [Uszczelki okienne]

126439

180966
Zmiana nazwy z [Zamki do drzwi i 

cylindryczne]

66739

158456

180168

- 180983 Zmiana nazwy z [Posadzka i płytki]

130122

129788

85914

84221

45800

130118 Zmiana nazwy z [Wyciszenie podłogi]

20604

- 20727

- 181053

116407 Zmiana nazwy z [Baseny rozkładane]

116405

116406

181075
Zmiana nazwy z [Części zamienne do 

jacuzzi]

126415

+ 181061

126427

27538

84211

99700
Zmiana nazwy z [Kabiny parowe i 

natryskowe]

181074

- 181057
Zmiana nazwy z [Mierniki i testery do 

wody]

Czyszczenie jacuzzi

Instalacje grzewcze do sauny

Jacuzzi zewnętrzne

Łaźnie i kabiny parowe

Pokrywy i plandeki do jacuzzi

Preparaty i testery do wody

Baseny rozporowe

Baseny stalowe

Baseny wpuszczane w ziemię

Części do jacuzzi

Części i akcesoria do sauny

Czyszczenie basenów

Parkiety

Płytki

Podkłady pod podłogi

Pozostałe

Sauny i baseny

Baseny

Zestawy i komplety do drzwi

Pozostałe

Posadzki i płytki

Akcesoria

Listwy, profile i szyny

Panele laminowane i PVC

Schody

Uszczelki do drzwi

Uszczelki do okien

Wizjery

Zamki do drzwi i wkładki

Zawiasy do drzwi

Okna

Okucia i zamki okienne

Parapety

Rolety zewnętrzne

Rygle i zasuwy do drzwi

Samozamykacze do drzwi

Moskitiery do drzwi

Moskitiery do okien
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181058
Zmiana nazwy z [Produkty do ochrony 

wody]

141482

181059 Zmiana nazwy z [Testy do wody]

181060

181054

126412

- 181067

181070
Zmiana nazwy z [Części zamienne i 

akcesoria]

167847

116412

79676

167851 Zmiana nazwy z [Ogrodzenie basenu]

42239

167862

181068

181485

259753 Nowa kategoria

181069
Zmiana nazwy z [Systemy i koszyki 

oczyszczaczy]

181072

181071

3243

- 26684

+ 126402

26685
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[50388].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

50388 Nowa kategoria

26686 Zmiana nazwy z [Odkurzacze parowe]

84204

19794

- 12957

18624

18625
Zmiana nazwy z [Czujniki 

przeciwpożarowe]

98854

126437

22105

167113

112601

18626

- 129762

- 129766

Syreny

Systemy alarmowe

Akcesoria

Czujniki dymu

Gaśnice

Klucze surowe

Pełne zestawy

Rygle i skoble

Sejfy

Myjki wysokociśnieniowe

Odkurzacze i mopy parowe

Zamiatarki

Pozostałe

Technika zabezpieczeń

Czujki stłuczeniowe

Zjeżdżalnie i trampoliny

Pozostałe

Pozostałe

Sprzęt do czyszczenia

Akcesoria

Myjki wysokociśnieniowe

Ogrzewanie basenów

Oświetlenie basenów

Pokrywy i plandeki

Pompy

Regulatory poziomu wody

Systemy skimmerów i koszyki

Wyposażenie basenów

Części i akcesoria

Drabinki i schodki

Filtry do basenów

Folie do basenów

Ogrodzenia do basenów

Preparaty do ochrony wody

Termometry

Testery do wody

Pozostałe

Sauny

Sauny na podczerwień
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129767 Zmiana nazwy z [Baterie]

129768

129769

129770

129764

129765

129763 Zmiana nazwy z [Radio]

8249

- 48633

28911
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[75395].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

75395 Nowa kategoria

- 185048

185049

48637

185050

185116

185117

185051

185118

88754

185052

48635

75397

175725

185053

48638

115940

159909

167127

46429

- 42622

130146

112567

130147

184337

130149 Zmiana nazwy z [Papier ścierny]

85917

43593

20761

- 130140

130145 Zmiana nazwy z [Ściany z narzędziami]

33089

30543

185030

Skrzynki narzędziowe i systemy magazynowe

Ścianki narzędziowe

Skrzynki narzędziowe

Systemy regałów

Szafy narzędziowe

Leżanki warsztatowe i kółka samonastawne

Odkurzacze na mokro i sucho

Papiery ścierne

Pasy mocujące

Podnośniki hydrauliczne, podpory i kozły

Ściski i imadła

Systemy monitoringu CCTV

Szafki i pudełka na klucze

Zamki

Wyposażenie warsztatowe

Części i akcesoria

Drabiny

Monitory do monitoringu

Procesory i przełączniki wideo do monitoringu

Pozostałe

Inteligentne systemy monitorowania i WLAN

Kamery monitorujące

Sensory i czujniki ruchu

Sterowanie i joysticki do kamer

Obiektywy do kamer

Mikrofony do kamer

Kable sieciowe do kamer

Rejestratory DVR i NVR

Oświetlenie do monitoringu

Atrapy kamer

Atrapy kamer

Części i akcesoria do systemów monitorowania

Uchwyty do kamer

Kable i adaptery do kamer

Obudowy do kamer

Pozostałe

GSM

Podczerwień

Radiowe

Pozostałe

Systemy monitorowania

Baterie i akumulatory

Piloty

Syreny
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130142

42362

42633

33088

46496

42623

- 30538

- 125041

125045

125042

- 180972

115699

179687

85898

185057

257928

179688

85899

180973

125046

125043

125052

125054

125051

125047 Zmiana nazwy z [Blokady]

30545

- 180974

180978

180975
Zmiana nazwy z [Ćwieki i drewniane 

kołki]

30541

130126

45816
Zmiana nazwy z [Rogi i łączniki do 

drewna]

83852

125034

125033

180977

180976 Zmiana nazwy z [Śruby]

170412

- 125055

125056 Zmiana nazwy z [Balkon]

125057

169196

125058

125059Pozostałe

Pozostałe

Kraty

Balkony

Okna

Osłony świetlików

Schody

Kątowniki i łączniki do drewna

Kołki

Nakrętki

Nity

Podkładki

Śruby i wkręty

Pozostałe

Gwoździe, śrubki i mocowania

Asortyment mieszany

Ćwieki i kołki drewniane

Gwoździe

Haki ścienne

Bramy przesuwne

Bramy skrzydłowe

Czujniki na fotokomórkę

Napędy do bram przesuwnych

Napędy do bram skrzydłowych

Szlabany

Napędy do bram garażowych

Inteligentne napędy do drzwi garażowych

Części i akcesoria do napędów drzwi garażowych

Części i akcesoria do napędów

Piloty do bram garażowych

Pozostałe

Bramy

Blokady parkingowe

Bramy dwuskrzydłowe

Bramy garażowe i akcesoria

Bramy garażowe

Części do bram garażowych

Torby i pasy narzędziowe

Pozostałe

Stoły warsztatowe

Wózki warsztatowe

Pozostałe

Wyroby żelazne

Szufladki i pojemniki warsztatowe
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153855

- 41971

134642 Zmiana nazwy z [Szyny do szuflady]

180962

180961

41973

180963

20599

30547

- 33083
Zmiana nazwy z [Zestawy do budowy 

makiet]

33085
Zmiana nazwy z [Zestawy domów z 

prefabrykatów]

126185

42130

126184

- 126180

- 167101

167102 Zmiana nazwy z [Elementy kotwiczące]

167103

167104 Zmiana nazwy z [Śruby]

167096 Zmiana nazwy z [Kompletne systemy]

126183

126181 Zmiana nazwy z [Zadaszenie]

33084

33087

+ 22128

+ 11116

+ 131090

+ 9800

+ 11233

+ 10542

+ 11450

- 159912

- 75578 Nowa kategoria

43532 Nowa kategoria

20500 Przeniesiona z [Dekoracje-20498]

20502 Przeniesiona z [Dekoracje-20498]

42349 Nowa kategoria

42350 Nowa kategoria

75579 Nowa kategoria

- 179308

159452

181000Etykiety do roślin

Domki dla ptaków

Karmniki na nektar

Karmniki na ziarno

Pozostałe

Akcesoria do uprawy roślin

Donice rozsadowe i uprawowe

Nieruchomości

Odzież, Buty i Dodatki

Ogród i Taras

Akcesoria dla ptaków i zwierząt

Domki dla motyli i nietoperzy

Poidła i sadzawki dla ptaków

Pozostałe

Modelarstwo

Monety i Banknoty

Motoryzacja: Części

Motoryzacja: Pojazdy

Muzyka

Podstawy słupów

Śruby i wkręty

Kompletne zestawy

Słupy

Zadaszenia

Pozostałe

Ogrody zimowe

Projekty budowy

Usługi

Wiaty garażowe

Akcesoria

Kotwy

Zawiasy

Pozostałe

Skrzynki na listy

Pozostałe

Zestawy do budowy

Domy z prefabrykatów

Numery domów

Okucia i uchwyty do mebli

Szyny do szuflad

Uchwyty i gałki do mebli

Zamki do mebli
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20518

119683

139001

178984
Zmiana nazwy z [Spryskiwacze 

ogrodowe]

181002

159458

159419

118869

159455
Zmiana nazwy z [Akcesoria do 

nawadniania]

181001

75670

134671

159406

25876

- 177017

161045

180999

159472

139956

161059

122860 Nowa kategoria

180993

180992

115773

180994
Zmiana nazwy z [Namioty bankietowe i 

imprezowe]

180998

180995

180996

139939

180997

177026

- 20498

75593

20513

29511

43533

43536 Zmiana nazwy z [Maszty]

29514

118863

75592

75601

115772

20512

Wiatraki ogrodowe

Wiatrowskazy

Flagi

Maszty flagowe

Stojaki na donice

Stopnie i płyty

Szyldy i tabliczki

Termometry zewnętrzne

Żagle przeciwsłoneczne

Pozostałe

Dekoracje

Deszczomierze

Dzwonki wietrzne

Figury i rzeźby ogrodowe

Mostki

Namioty ogrodowe i bankietowe

Parasole

Pawilony

Pergole

Szklarnie i akcesoria

Akcesoria do pawilonów i namiotów

Altany i szopy na narzędzia

Boksy na pojemniki na śmieci

Domki letnie i ogrodowe

Łuki i ławki

Markizy i zadaszenia

Uchwyty na skrzynki

Ziemia

Pozostałe

Budowle i instalacje ogrodowe

Akcesoria do markiz

Akcesoria do parasoli

Podstawki

Ściółki

Siewniki i rozsiewacze nawozu

Systemy nawadniania donic

Taśmy i podpórki do roślin

Testery gleby i mierniki pH

Kosze, donice i skrzynki

Nawozy

Ochrona przed mrozem

Opryskiwacze ogrodowe

Podłoża kokosowe
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10025

2034

- 149242
Zmiana nazwy z [Grille, piece i 

promienniki]

20725

177018

84089

151621

106402

79692 Nowa kategoria

79691 Nowa kategoria

85916

79686 Zmiana nazwy z [Pokrywy do grilla]

159926

- 43554

179022
Zmiana nazwy z [Części zamienne i 

akcesoria]

178987

178985

178993

178992

179016

178990

178991

178986

178989

178988

20546

- 181020

181442

159427

181021

181023 Zmiana nazwy z [Zbiorniki kompostowe]

181024

181025

181026

- 43560

82248

259625 Nowa kategoria

71272

177021

159929

- 181027

- 118858
Zmiana nazwy z [Materiały tarasowe, 

chodnikowe]

Kształtowanie krajobrazu

Elementy tarasowe i chodnikowe

Kosiarki

Akcesoria

Kosiarki automatyczne

Kosiarki ręczne

Kosiarki samojezdne

Pozostałe

Napowietrzanie kompostu

Przyspieszacze kompostowania

Kompostowniki

Worki na odpady ogrodowe

Pojemniki na odpady ogrodowe

Pozostałe

Szklarnie domowe

Zestawy oświetleniowe

Źródła światła

Pozostałe

Kompostowanie, odpady ogrodowe

Spalarnie odpadów

Klimatyzacja i wentylacja

Namioty, plandeki i regały

Odżywki, nawozy i pomiar pH

Stateczniki

Substraty hydroponiczne

Systemy hydroponiczne

Paleniska i kominki tarasowe

Pokrowce na grilla

Pozostałe

Hydroponika

Części i akcesoria

Doświetlanie roślin

Części do grilla

Drewno i węgiel

Grille

Grzejniki i promienniki

Kosze piknikowe i akcesoria

Lodówki przenośne i pojemniki na lód

Zegary słoneczne

Pozostałe

Grille, promienniki i akcesoria piknikowe

Akcesoria do grilla
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181017

181018

118860

118859

181016

118861

59042

181028

161008

112585

181031

181030

181029

181032

- 25863

79678
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Krzesła i ławki - 79682].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

138989
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[184533].

Zaktualizuj odpowiednio swój numer 

kategorii.

20719

79700

138996

79682 Zmiana nazwy z [Krzesła i fotele]

139849
Zmiana nazwy z [Zestawy 

wypoczynkowe]

79684

79683

177031

184533 Nowa kategoria

112590

138995

10035

- 29521

20542 Zmiana nazwy z [Deszczownice]

181015 Zmiana nazwy z [Nasadki]

20547

181012

118851

181014
Zmiana nazwy z [Prowadnice do węży 

ogrodowych]

139909

Pompy

Prowadnice do węży

Systemy nawadniania

Pozostałe

Nawadnianie

Deszczownie i zraszacze

Końcówki do węży

Konewki

Krany ogrodowe

Leżanki

Poduszki

Pokrowce na meble

Skrzynie ogrodowe

Stoły

Wózki do serwowania

Skrzynie ogrodowe

Hamaki

Huśtawki ogrodowe

Kosze plażowe

Krzesła i ławki

Leżaki i meble wypoczynkowe

Sztuczne trawniki

Włókniny ogrodowe

Wzmacnianie gruntu

Pozostałe

Meble

Ławki

Podkładki dystansowe

Żwir i kamyki

Pozostałe

Kotwy gruntowe

Obramowania krawędzi

Progi ogrodowe

Czyszczenie drewna i tarasu

Formy do kostki brukowej

Płytki drewniane

Płyty chodnikowe i kamienie
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151604

46435

75673

139915
Zmiana nazwy z [Zasobniki wody i na 

deszczówkę]

75672

181013

29522

+ 159473

- 177032
Zmiana nazwy z [Ogrodzenia ogrodowe i 

parawany]

180987

139950

139948

157816

180989

157815

180985

43538

139946 Zmiana nazwy z [Ogrodzenia ogrodowe]

180991

180984

139949

180986

180990

180988

157834
Wszystkie aukcje przenosimy do [Płotki 

ogrodowe - 139946].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

177033

+ 42154

- 181033 Zmiana nazwy z [Narzędzia ogrodnicze]

29515
Zmieniamy numer tej kategorii na 

[181033].

178978

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Części zamienne i akcesoria]

122906

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Gable i widły]

Ręczne narzędzia ogrodnicze

Ręczne narzędzia ogrodnicze

Części i akcesoria

Gable, widły i widełki

Sztachety ogrodzeniowe

Wbijaki do słupków

Wsporniki słupków i tuleje

Żelazo kute

Pozostałe

Oświetlenie

Ogrodzenia kratowe

Pergole i kratki

Płotki ogrodowe

Ścianki i ekrany akustyczne

Siatki ogrodzeniowe

Słupki ogrodzeniowe

Akcesoria ogrodzeniowe

Barierki i poręcze

Bramy i furtki ogrodowe

Gabiony

Nasadki na słupki

Ogrodzenia elektryczne

Zbiorniki na wodę i deszczówkę

Zegary sterujące nawadnianiem

Złącza do węży

Pozostałe

Odzież ogrodowa

Ogrodzenia i ścianki ogrodowe

Węże ogrodowe

Wózki i uchwyty do węży

Zawory
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118864

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Grabie i grabie wachlarzowe]

178982
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

181010

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Kluczki i zbieraczki do owoców]

139870
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

118868

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Kultywatory i motyki]

122907

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Kielnie ogrodnicze]

75664
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

178980
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

139868

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Nożyce]

139872

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Przycinanie trawy i żywopłotu]

139869
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

139871
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

151620
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

181011
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

178981

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Wiertnice gruntowe i kopacze]

178983
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

75671
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

161015

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Walec do trawników]

Świdry i dołowniki

Szpadle i łopaty

Taczki

Walce do trawy

Nożyce do gałęzi

Nożyce trawy i żywopłotów

Piły

Sekatory

Siekiery i topory

Stojaki i regały na narzędzia

Kluczki i zbieraki do owoców

Kosy i sierpy

Kultywatory, pazurki i motyki

Łopatki ogrodnicze

Narzędzia i dodatki do bonsai

Noże do krawędzi trawnika

Grabie i miotłograbie

Kilofy i grace
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115775

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Wertykulatory]

118867

Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515] Zmiana nazwy z 

[Zestawy sprzętu]

3186
Przeniesiona z [Ręczne narzędzia 

ogrodnicze-29515]

- 181003

149579

181005

+ 40605

- 19617

119658 Zmiana nazwy z [Bambus]

20524

20529

42351

20527

42211

3185

139004

75606

57223

119688

181019

20520

40608

42218

42220

139002

42214

40609

181004

181006

181052

- 29518

Przeniesiona z [Narzędzia ogrodnicze-

181033] Zmiana nazwy z [Silnikowe 

narzędzia ogrodnicze]

159930 Nowa kategoria

259654 Nowa kategoria

85915
Zmiana nazwy z [Piły łańcuchowe – 

akcesoria]

71278

71266 Nowa kategoria

29519

39019 Zmiana nazwy z [Łuparki]

Akcesoria do odśnieżarek

Akcesoria do pił łańcuchowych

Akcesoria do podkaszarek

Krawędziarki do trawy

Kultywatory i glebogryzarki

Łuparki do drewna

Pozostałe

Trawa w rolkach

Uprawa grzybów

Pozostałe

Silnikowe narzędzia ogrodnicze i akcesoria

Akcesoria do odkurzaczy i dmuchaw do liści

Rośliny wodne

Róże

Storczykowate

Trawy ozdobne

Warzywa

Zioła

Krzewy i żywopłoty

Owoce

Paprocie

Pnącza

Rośliny doniczkowe

Rośliny mięsożerne

Bambusy

Bonsai

Byliny

Drzewa

Jednoroczne i dwuletnie

Kaktusy i sukulenty

Pozostałe

Rośliny, nasiona i cebule

Bukiety kwiatowe

Mchy

Nasiona i cebule

Rośliny, drzewa i krzewy

Wertykulatory i aeratory

Zestawy narzędzi
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161001

71268

71273

42230

42226

71277 Zmiana nazwy z [Podkaszarki do trawy]

42228 Zmiana nazwy z [Kruszarki]

79670 Nowa kategoria

169164
Zmiana nazwy z [Wiertła do ziemi i 

słupków]

29520

- 93632

85757

181127

181121

181122

20507

181124

42583

157802

157777 Zmiana nazwy z [Zasysacze]

157798

181123

157775

139921

181125

181126

181120

157810

157813

57230

- 181034

- 181036

181037

181040

181042

181039

181038 Zmiana nazwy z [Spray na owady]

181041

181035

181045

181046

181044

+ 181047

50365

Zwalczanie chwastów

Pozostałe

Spraye na owady

Środki owadobójcze

Odstraszacze ultradźwiękowe

Pułapki na zwierzęta, gryzonie

Siatki ochronne

Środki i przynęty na gryzonie

Tępienie chwastów i szkodników

Ochrona przed owadami

Aerozole, środki do rozpylania

Lampy na owady

Packi na muchy

Przynęty i pułapki na owady

Rośliny do stawów

Strumienie i kaskady

Systemy stawów ogrodowych

Testy do wody

Urządzenia do odladzania

Pozostałe

Ochrona wody i przeciw glonom

Odkurzacze do szlamu

Odstraszacze ptaków i kotów

Oświetlenie stawów

Podbieraki i sita

Pompy

Części do fontann i stawów

Dekoracje

Filtry i skimmery

Fontanny, studnie i źródełka

Formy i folie

Lampy UVC

Rozdrabniacze

Silniki uniwersalne

Wiertnice do ziemi i słupków

Pozostałe

Stawy, strumienie i fontanny

Akcesoria do filtrów

Nożyce do trawy

Nożyce do żywopłotów

Odkurzacze i dmuchawy do liści

Odśnieżarki

Piły łańcuchowe

Podkaszarki i kosy do trawy
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159913

+ 3252

- 14339

- 11783

183080

160640

- 28110

+ 183091

+ 183098

31401 Zmiana nazwy z [Akryl]

28113 Zmiana nazwy z [Akwarela]

111830

28112

183104

183097

134558

10900

183096

57209

+ 125226

41204

183103

183105

11785

+ 183081

+ 183106

16508

+ 183302

+ 160667

+ 183126

+ 183118

+ 28102

+ 3127

+ 28131

+ 160706

+ 11788

+ 160737

28162

+ 31723

+ 888

- 20710

116026

+ 45733

+ 20667

+ 30346

+ 69197

Sprzęt AGD

Części do zmywarek

Drobne AGD do domu

Drobne AGD do kuchni

Higiena i pielęgnacja

Klimatyzacja i ogrzewanie

Robótki ręczne

Scrapbooking i papieroplastyka

Szycie

Tkaniny

Wytwarzanie biżuterii

Sport i Turystyka

Kreatywne zdobienie

Malarstwo ludowe i dekoracyjne

Malowanie tkanin i dekoracje

Materiały do prac ręcznych

Prace w drewnie

Prace w skórze

Zestawy farb

Pozostałe

Rysowanie

Technika druku

Pozostałe

Formy plastyczne

Malowanie według cyfr

Media malarskie

Pędzle

Płótna i blejtramy

Sztalugi

Tempery

Akwarele

Enkaustyka

Farby olejne

Farby w sprayu

Grunty i podkłady

Gwasze

Kolaże

Książki i filmy video

Malowanie

Aerografy

Akcesoria

Akryle

Pozostałe

Podróże

Rękodzieło

Artykuły dla artystów
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+ 71258

+ 30335

- 43563

43566

71250

71253

71318

71246 Zmiana nazwy z [Płyty grzejne]

20712

+ 42231

+ 31775

+ 38250

116023

- 20715

169191
Zmiana nazwy z [Czujniki 

przeciwpożarowe]

18614

69223

69212

27773

27768

14826

8252

- 15032

9355

178893

+ 182064

- 9394

20357

48571

20349

58540

132297

43307

123422
Zmiana nazwy z [Okablowanie i 

adaptery]

96991

123417

122962

166030

48677

20373

80077

146504

35190

68030

Uchwyty

Wzmacniacze sygnału

Ozdoby, smycze, breloki

Paski i opaski

Rysiki

Skiny i folie

Słuchawki

Transmitery

Folie ochronne na wyświetlacz

Głośniki i systemy audio

Instrukcje obsługi

Kable i adaptery

Karty pamięci

Ładowarki i stacje dokujące

Smartwatche

Akcesoria do smartwatchy

Akcesoria do telefonów komórkowych

Baterie i akumulatory

Czytniki i adaptery kart

Etui, pokrowce i futerały

Technika solarna

Testery banknotów

Zegary sterujące

Pozostałe

Telefony i Akcesoria

Telefony komórkowe i smartfony

Zmywarki

Pozostałe

Czujniki dymu

Domofony

Ładowarki do akumulatorów

Lokalizatory kluczy

Piekarniki

Płyty grzewcze

Pozostałe

Pralki i suszarki

Solaria

Urządzenia do kawy i herbaty

Lodówki i zamrażarki

Odkurzacze

Piekarniki i kuchenki

Części i akcesoria

Kuchenki

Okapy kuchenne
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179406

58543

88468

42425

43304

80087

- 3286

41373

33929

139968

15048

20034

9425

58353

30467

184642

3314

84079

9426
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Komponenty i części - 9425].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

136699

+ 146492

38331

175744

- 1500

- 183502

4672

175731
Zmiana nazwy z [Anteny na pasma 

morskie/lotnicze]

175732

48692

175733

- 183503

48703
Zmiana nazwy z [Akumulatorki i 

ładowarki]

175735

175736

48709

48704

48706

175738

Głośniki

Kable koncentryczne i złączki

Klucze telegraficzne

Kwarce

Sprzęt CB

Pozostałe

Części i akcesoria

Akumulatory i ładowarki

Baluny i dławiki

Filtry

Akcesoria PDA

Radiokomunikacja

Anteny

Anteny amatorskie

Anteny na pasma morskie i lotnicze

Anteny profesjonalne i PMR

Pagery

Słuchawki do telefonów

Pozostałe

Atrapy telefonów komórkowych

Karty SIM i telefoniczne

Palmtopy

Urządzenia Caller ID

Baterie i akumulatory

Komponenty i części

Przewody, kable i adaptery

Urządzenia NTBA

Wtyczki i gniazda

Części do telefonów komórk.

Dzwonki, loga i oprogramowanie

Telefony stacjonarne i osprzęt

Telefony przewodowe

Telefony bezprzewodowe

Sekretarki automatyczne

Zaślepki i zatyczki ochronne

Zestawy akcesoriów

Zestawy głośnomówiące

Pozostałe
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48710

48701

48707

175737

15050

48705

48711

48694

48708

40059

+ 4670

15051

27778

40054

40979

4669

149987

20381

296

182098

182073

42428

- 293

- 183067

183072

183070
Zmiana nazwy z [Etui, pokrowce i 

futerały]

183071

183068

183069

184645

183073

- 185034 Przeniesiona z [Dom i Meble-11700]

184435

185068

185043

185119

- 15052

112529

184618

73839

- 56169

73835

118261 Zmiana nazwy z [Baterie]

122654

Części i akcesoria do słuchawek

iPody i odtwarzacze MP3

Akcesoria do przenośnych urządzeń audio

Adaptery kasetowe

Baterie i akumulatory

Dopinane mikrofony

Inteligentne głośniki

Inteligentne huby domowe

Akcesoria do głośników i hubów

Części do głośników i hubów

Przenośne urządzenia i słuchawki

Słuchawki

Kontrolery i czujniki ruchu

Okulary VR do konsol i PC

Okulary VR do smartfonów

Samodzielne okulary VR

Pozostałe

Inteligentne głośniki, huby i akcesoria

Telefony komórkowe vintage

Pozostałe

TV, Audio i Video

Rzeczywistość wirtualna

Części do sprzętu VR

Etui i pokrowce ochronne

Skanery radiowe

Sprzęt profesjonalny

Urządzenia na pasma morskie/lotnicze

Walkie-talkie i radiotelefony PMR

Pozostałe

Telefony stacjonarne vintage

Zasilacze

Pozostałe

Krótkofalarstwo

Krótkofalówki

Pagery dla służb ratowniczych

Radia CB

Mikrofony

Oscylatory

Podręczniki i czasopisma

Słuchawki nagłowne i douszne

Tunery antenowe

Uchwyty

Lampy

Mierniki
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56170

168096

56172

124270

168093 Zmiana nazwy z [Paski]

79877

73836

131093

73834

48680

111694

15054

15053

15056

96954

109256

48626

163769
Zmiana nazwy z [Części zapasowe i 

narzędzia]

- 14969

48647

14990

4787

3271

175707
Wszystkie aukcje przenosimy do 

[Odbiorniki - 14981].

Co należy zrobić po 12 czerwca: W wyniku 

zmian w kategoriach istniejąca 

charakterystyka przedmiotu może ulec 

zmianie. Po wprowadzeniu zmian dodaj do 

ofert nową charakterystykę przedmiotu, 

aby uzyskać najlepszą widoczność.

48645

14981

Przeniesiona z [DVD, Blu-ray i kino 

domowe-32852] Zmiana nazwy z 

[Amplitunery kina domowego]

14971

4786

175708

22635

14970

81741

- 48458

157161

69967

48460

Wzmacniacze i przedwzmacniacze

Pozostałe

Sprzęt estradowy i DJ-ski

Części i akcesoria

Głośniki, kolumny i monitory

Gramofony dla DJ-ów

Magnetofony

Odbiorniki

Odtwarzacze i nagrywarki CD

Odtwarzacze i nagrywarki MD

Systemy HiFi i zestawy

Tunery HiFi

Instalacje audio i HiFi domowe

Gramofony

Kolumny głośnikowe, subwoofery

Kompaktowe systemy stereo

Korektory graficzne

Odbiorniki stereo

Przenośne odtwarzacze kasetowe

Przenośne odtwarzacze MD

Przenośne radia AM/FM

Przenośne radia satelitarne

Przenośny sprzęt stereo

Części i narzędzia

Transmitery

Uchwyty

Zestawy akcesoriów

Pozostałe

Stacje dokujące i minigłośniki

Przenośne odtwarzacze CD

Etui i pokrowce ochronne

Folie ochronne na wyświetlacz

Kable i adaptery

Ładowarki i stacje dokujące

Paski i opaski

Piloty
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69963
Zmiana nazwy z [Kable, przewody i 

wtyczki]

+ 175696

182111

19656

19699

91384

+ 12922

69965

14985

175833

182110

69962

157158

163862

11071

- 32852

48655

71583

11725

175711

22610

71584

72406
Zmiana nazwy z [Systemy kina 

domowego]

163829

+ 15069

- 14961

149958

- 258042

258044

258045

184610
Zmiana nazwy z [Zestawy do czyszczenie 

nośników]

14964

32834 Zmiana nazwy z [Kable i wtyczki video]

+ 258046

+ 184638

175719

163826

61312

64588

+ 184637

48656

168058

Okulary wideo

Piloty

Przechowywanie nośników

Puste nośniki audio/wideo

Stojaki i uchwyty ścienne do telewizorów

Streamery telewizji internetowej

Zestawy do czyszczenia nośników

Kable audio i przejściówki

Kable i wtyki video

Naprawa nośników audio/wideo

Narzędzia TV

Okulary 3D i VR oraz akcesoria

Tunery i dekodery TV

Akcesoria do sprzętu audio/TV

Bezprzewodowe nadajniki TV

Czyszczenie nośników audio/wideo

Ściereczki i szczotki do czyszczenia nośników

Środki do czyszczenia nośników

Nagrywarki z dyskiem

Odtwarzacze DVD i Blu-ray

Projektory kina domowego

Uchwyty do projektorów

Zestawy kina domowego

Pozostałe

Zestawy DJ i PA

Pozostałe

Telewizory

DVD, Blu-ray i kino domowe

Ekrany do projektorów

Lampy i części do projektorów

Oświetlenie i efekty specjalne

Skrzynie rack, walizki i torby

Słuchawki dla DJ-ów

Statywy i kratownice

Systemy DVS

Wzmacniacze

Kable, przewody i wtyki

Karaoke

Kontrolery DJ

Mikrofony

Miksery

Odtwarzacze CD i MP3 dla DJ-ów
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61336

175721

61395

+ 71582

- 48446

172011 Zmiana nazwy z [Adaptery baterii]

48619 Zmiana nazwy z [Akumulatorki]

50602

116852

48618
Zmiana nazwy z [Ładowarki do 

akumulatorków]

67779

175729

79845

88758

79846

178894

48644

- 175740

+ 175741

50597

48649

183078

71574

116868

15088

50596

3317 Zmiana nazwy z [Odtwarzacze Laserdisc]

67807

50595

183074

73374

73382

73368

175742

175837

+ 220

+ 26395

+ 260

+ 1281

- 99

+ 14112

+ 175843

171949Pozostałe

Zdrowie i Uroda

Znaczki

Zwierzęta

Wszystko inne

Obszar testowy

Usługi związane z produktami

Telewizory

Tunery HiFi

Wzmacniacze

Pozostałe

Pozostałe

Zabawki

Magnetowidy

Odbiorniki stereo

Odtwarzacze LaserDisc

Przedwzmacniacze

Radia

Słuchawki

Części i akcesoria

Głośniki

Gramofony

Magnetofony 8-ścieżkowe

Magnetofony kasetowe

Magnetofony szpulowe

Testery baterii

Zasilacze uniwersalne

Pozostałe

Okulary smart glasses

Instrukcje i schematy

Unikaty TV, audio i video

Akumulatory

Baterie jednorazowe

Kable i wtyczki sieciowe

Ładowarki do akumulatorów

Listwy i kondycjonery sieciowe

Przetwornice dużej mocy

Uchwyty i stojaki do głośników

Wtyki do kabli audio

Pozostałe

Części do sprzętu audio i TV

Baterie i zasilanie

Adaptery do baterii
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