
  
Zmiany opłat FBA za zlecenie zwrotu i zlecenie usunięcia zapasów w 2023 r.

Zmiany opłat FBA za zlecenie zwrotu i zlecenie
usunięcia zapasów w 2023 r.
Tematy omówione na tej stronie
Opłaty za zlecenie zwrotu zapasów
Opłaty za zlecenie usunięcia zapasów
Często zadawane pytania

Uwaga: Zestawienie zmian dotyczących opłat za sprzedaż w 2023 r. znajdziesz na stronie Podsumowanie zmian
dotyczących opłat za Realizację przez Amazon (FBA) i prowizji od sprzedaży w Europie w 2023 r.

Wskazane poniżej skorygowane opłaty za zlecenie zwrotu i zlecenie usunięcia zapasów wchodzą w życie
1 marca 2023 r.

Opłaty za zlecenie zwrotu zapasów

Przed 1 marca 2023 r. Od 1 marca 2023 r.

Kategoria rozmiaru Waga przesyłki
Jednostkowa opłata za
zwrot

Jednostkowa opłata za
zwrot

Standardowy rozmiar Od 0 g do
200 g

0,29 EUR 0,41 EUR

Uzyskaj pomoc techniczną

Seller Central Help Wprowadzenie do usługi Realizacja przez Amazon (FBA) Funkcje, usługi i opłaty FBA

OPINIA

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/G201411300
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/support
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G2
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G53921
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G201074400


Przed 1 marca 2023 r. Od 1 marca 2023 r.

Kategoria rozmiaru Waga przesyłki
Jednostkowa opłata za
zwrot

Jednostkowa opłata za
zwrot

Od 201 g do
500 g

0,39 EUR 0,59 EUR

Od 501 g do
1000 g

0,78 EUR 1,26 EUR

Od 1001 g
0,97 EUR + 0,57 EUR za kg
powyżej 1 kg

1,56 EUR + 0,82 EUR za kg
powyżej 1 kg

Produkty ponadgabarytowe i
wymagające specjalnej obsługi

Od 0 g do
500 g

0,97 EUR 1,56 EUR

Od 501 g do
1000 g

1,94 EUR 3,12 EUR

Od 1001 g do
2000 g

2,36 EUR 3,80 EUR

Od 2001 g do
5000 g

3,32 EUR 5,36 EUR

Od 5001 g
3,90 EUR + 0,57 EUR za kg
powyżej 5 kg

6,28 EUR + 0,82 EUR za kg
powyżej 5 kg

Opłaty za zlecenie usunięcia zapasów

OPINIA



Przed 1 marca 2023 r. Od 1 marca 2023 r.

Kategoria rozmiaru Waga przesyłki
Jednostkowa opłata za
usunięcie

Jednostkowa opłata za
usunięcie

Standardowy rozmiar

Od 0 g do
200 g

0,32 EUR 0,45 EUR

Od 201 g do
500 g

0,50 EUR 0,70 EUR

Od 501 g do
1000 g

0,90 EUR 1,39 EUR

Od 1001 g
1,04 EUR + 0,65 EUR za kg
powyżej 1 kg

1,72 EUR + 0,95 EUR za kg
powyżej 1 kg

Produkty ponadgabarytowe i
wymagające specjalnej obsługi

Od 0 g do
500 g

1,05 EUR 1,72 EUR

Od 501 g do
1000 g

2,16 EUR 3,44 EUR

Od 1001 g do
2000 g

3,19 EUR 5,13 EUR

Od 2001 g do
5000 g

5,44 EUR 7,23 EUR

Od 5001 g
6,47 EUR + 0,65 EUR za kg
powyżej 5 kg

8,17 EUR + 0,95 EUR za kg
powyżej 5 kg

Często zadawane pytania

OPINIA
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Czy zmiany opłat za zlecenie zwrotu i zlecenie usunięcia zapasów dotyczą zleceń złożonych przed
1 marca 2023 r.?

Opłaty FBA za zlecenie zwrotu i zlecenie usunięcia zapasów są obliczane w momencie złożenia zlecenia. Obliczona w
ten sposób kwota jest pobierana w chwili, gdy przesyłki opuszczają centra logistyczne Amazon. Jeśli zatem wniosek
zostanie złożony przed 1 marca 2023 r., ale zapasy zostaną wycofane lub usunięte w tym dniu lub później, nie zostaną
zastosowane nowe opłaty FBA.

Czy te zmiany dotyczą produktów w programie FBA małe i lekkie?

Tak, standardowe opłaty FBA za miesięczne magazynowanie zapasów, zlecenia wycofania i zlecenia usunięcia zapasów,
a także opłata manipulacyjna za zwrot dotyczą produktów zarejestrowanych w programie FBA małe i lekkie.

Czy ten artykuł był przydatny? tak nie
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https://sellercentral.amazon.de/gp/contact-us/contact-amazon-form.html?ref=xx_contactus_foot_xx
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html/ref=xx_help_foot_xx?itemID=521
https://sellercentral.amazon.de/sellermobileapp?ref=xx_sellermobileapp_foot_xx
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201890250&ref_=footer_cookies_notice

