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De�nicja
Masa wymiarowa to obliczenie masy objętościowej paczki przy użyciu długości, szerokości i wysokości
paczki.

Korzystanie z
tego artykułu

Masa wymiarowa jest używana do określania kategorii rozmiaru produktu i jego masy przesyłki (w
określonych przypadkach). Po przeczytaniu tego artykułu będziesz w stanie (1) określić, czy do obliczania
opłat za Twój produkt stosowana jest masa wymiarowa oraz (2) obliczyć masę wymiarową dla swojego
produktu. Aby wykonać te zadania, najpierw trzeba znać masę jednostkową, objętość produktu i wymiary
produktu.

Opłaty oparte
na tym
atrybucie

Opłaty za Realizację przez Amazon (FBA)

Powiązane
terminy i
artykuły

Wymiary i objętość produktu

Masa przesyłki

Odwiedź fora sprzedawców

Uzyskaj pomoc techniczną

Seller Central Help Wprowadzenie do usługi Realizacja przez Amazon (FBA) Funkcje, usługi i opłaty FBA
Lista ważnych terminów dotyczących opłat
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https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GABBX6GZPA8MSZGW
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https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G53921
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G201074400
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G6YN9NLWK8YGV4ZC


Kategoria rozmiaru produktu

Masa jednostkowa

Zasady zwrotu kosztów w ramach Realizacji przez Amazon (FBA): masa i wymiary

Ustalanie, czy waga wymiarowa jest używana do obliczania opłat
Waga wymiarowa jest obliczana na podstawie wymiarów zapakowanego produktu. Aby obliczyć wagę wymiarową w
kilogramach, oblicz iloczyn całkowitej długości, szerokości i wysokości opakowania w centymetrach, a następnie
podziel otrzymany wynik przez 5000. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Obliczanie wagi wymiarowej poniżej.

Waga wymiarowa może być stosowana przy obliczaniu opłat za produkty stanowiące paczki (małe lub standardowe
paczki) i przesyłki ponadgabarytowe (małe, standardowe lub duże przesyłki ponadgabarytowe), które nie są uznawane
za specjalne przesyłki ponadgabarytowe. Do określenia, czy dany produkt jest ponadgabarytowy, używa się wymiarów
i wagi jednostkowej.

Paczka po zapakowaniu spełnia wszystkie następujące kryteria:

waga jednostkowa nie większa niż 11,90 kg, a waga wymiarowa bez górnego limitu

długość najdłuższego boku od 33 cm do 45 cm.

Kategoria rozmiaru Kategorie wagi

Mała paczka

≤ 35 x 25 x 12 cm

Górny limit dla wagi jednostkowej: 3,90 kg

≤ 150 g

≤ 400 g

≤ 900 g

≤ 1,40 kg
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https://sellercentral.amazon.de/gp/help/G2CD5P9TSDYZA2XG
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GJ2UN24GLFC8CRQK
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GL7U4JFSDXUTQAJ


Kategoria rozmiaru Kategorie wagi

≤ 1,90 kg

≤ 3,90 kg

Standardowa paczka

≤ 45 x 34 x 26 cm

Górny limit dla wagi jednostkowej: 11,90 kg

≤ 150 g

≤ 400 g

≤ 900 g

≤ 1,40 kg

≤ 1,90 kg

≤ 2,90 kg

≤ 3,90 kg

≤ 5,90 kg

≤ 8,90 kg

≤ 11,90 kg

Produkt ponadgabarytowy po zapakowaniu spełnia wszystkie następujące kryteria:

waga jednostkowa nie większa niż 31,5 kg, a waga wymiarowa bez górnego limitu

długość najdłuższego boku od 45 cm do 175 cm.

Kategorie wagi dla małych, standardowych i dużych produktów ponadgabarytowych

OPINIA



Kategoria rozmiaru Kategorie wagi

Małe ponadgabarytowe

≤ 61 x 46 x 46 cm

Górny limit dla wagi jednostkowej: 1,76 kg

≤ 760 g

≤ 1,26 kg

≤ 1,76 kg

> 1,76 kg

Standardowe ponadgabarytowe

≤ 120 x 60 x 60 cm

Górny limit dla wagi jednostkowej: 29,76 kg

≤ 760 g

≤ 1,76 kg

≤ 2,76 kg

≤ 3,76 kg

≤ 4,76 kg

≤ 9,76 kg

≤ 14,76 kg

≤ 19,76 kg

≤ 24,76 kg

≤ 29,76 kg

> 29,76 kg

Duże ponadgabarytowe

> 120 x 60 x 60 cm

Górny limit dla wagi jednostkowej: 31,5 kg

≤ 4,76 kg

≤ 9,76 kg

≤ 14,76 kg
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Kategoria rozmiaru Kategorie wagi

≤ 19,76 kg

≤ 24,76 kg

≤ 31,5 kg

> 31,5 kg

Produkty niespełniające powyższych kryteriów dla paczek i przesyłek ponadgabarytowych są traktowane jako koperty
lub specjalne przesyłki ponadgabarytowe. Jeśli produkt nie kwali�kuje się jako mała lub standardowa paczka ani jako
mała, standardowa lub duża przesyłka ponadgabarytowa, do określenia kategorii wagi i obliczenia opłat używana jest
tylko waga jednostkowa.

Obliczanie wagi wymiarowej
Waga wymiarowa (w kg) jest równa objętości jednostki (długość x szerokość x wysokość w cm3) podzielonej przez
5000.

Ważne: Jeśli produkt jest sprzedawany jako zestaw, stosowana waga i wymiary są wagą i wymiarami całego
zapakowanego zestawu.

Wymiary produktu dla istniejących zapasów FBA możesz sprawdzić przy użyciu raportu o opłatach miesięcznych za
magazynowanie. W tym celu:

1. Pobierz raport.

2. Znajdź produkt na podstawie FNSKU.

3. Wymiary produktu znajdziesz w polach longest-side, median-side i shortest-side.

4. Oblicz objętość produktu i przekształć ją w wagę wymiarową przy użyciu powyższego wzoru.
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https://sellercentral.amazon.de/reportcentral/STORAGE_FEE_CHARGES/1


Wymiary produktów, które są w tej chwili wystawione na Amazon, ale których jeszcze nie sprzedajesz, możesz
sprawdzić w celu obliczenia objętości za pomocą kalkulatora przychodów. W tym celu:

1. Wyszukaj produkt.

2. Zapoznaj się z wartościami w obszarze Wymiary paczki.

3. Oblicz objętość produktu i przekształć ją w wagę wymiarową przy użyciu powyższego wzoru.

W przypadku produktów, które posiadasz aktualnie w zapasach FBA, możesz sprawdzić kategorię rozmiaru za pomocą
raportu z szacunkowymi opłatami. W tym celu:

1. Pobierz raport.

2. Znajdź produkt na podstawie FNSKU.

3. Kategorię rozmiaru produktu znajdziesz w polu product-size-tier.

Uwaga: Amazon może zwery�kować wagę i wymiary produktu na podstawie reprezentatywnych próbek. Jeśli wartości,
które ustali Amazon, będą różnić się od wartości dostarczonych przez sprzedawcę, należne opłaty obliczymy na
podstawie wagi i wymiarów produktu ustalonych przez Amazon.

Amazon może zmieniać od czasu do czasu informacje o wadze i wymiarach produktu, aby odzwierciedlić aktualne
pomiary. Opłaty oparte na wadze i wymiarach produktu są obliczane na podstawie informacji Amazon o wadze i
wymiarach tego produktu obowiązujących w momencie obliczania opłaty.

Przykład wagi wymiarowej
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https://sellercentral.amazon.de/fba/profitabilitycalculator/index
https://sellercentral.amazon.de/reportcentral/ESTIMATED_FBA_FEES/1


Duża przesyłka ponadgabarytowa (lokalne opłaty za realizację) 

Keyboard

Wymiary: 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 stopy3)

Waga jednostkowa: 5,4 kg

Waga wymiarowa: 3 kg

Kategoria rozmiaru produktu: Duża przesyłka ponadgabarytowa 9760 g

Lokalna

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)

Przed 1 marca 2023 r.

Opłata za realizację 10,21 9,83 18,99 10,75 13,45 9,61 108,8 10,77

Od 1 marca 2023 r.

Opłata za realizację 11,93 10,66 20,60 12,33 15,01 11,05 125,13 12,39

OPINIA



Duża przesyłka ponadgabarytowa (Europejska Sieć Realizacji i Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon, na
podstawie powyższego przykładu produktu)

Europejska Sieć Realizacji Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon

DE/IT/ES
(EUR)

FR
(EUR)

NL
(EUR)

SE
(SEK)

PL
(PLN)

UK
(GBP)

DE
(EUR)

FR
(EUR)

IT
(EUR)

ES
(EUR)

NL
(EUR)

SE
(SEK)

PL
(PLN)

Przed 1 marca 2023 r.

Opłata
za
realizację

28,63 29,49 28,63 291,76 131,58 11,10 9,83 21,05 12,75 15,45 9,61 128,08 10,77

Od 1 marca 2023 r.

Opłata
za
realizację

31,05 31,99 30,06 303,43 134,21 12,86 10,66 22,75 14,42 17,10 11,05 145,13 2,39

W przedstawionych przykładach opłaty za realizację są naliczane na podstawie sklepu, w którym produkt jest
sprzedawany.

Często zadawane pytania

Którego systemu miar Amazon używa do mierzenia produktów i obliczania opłat: brytyjskiego czy
metrycznego?

System miar używany w przypadku wymiarów i objętości produktów różni się w zależności od lokalnego standardu
obowiązującego w przypadku obliczania opłat. Informacje na temat systemu miar i jednostek miary stosowanych w
danym regionie znajdziesz na odpowiednich stronach dotyczących opłat. Na przykład w Europie używany jest system
metryczny, więc produkty w tym regionie są mierzone w metrach i gramach.
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https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GABBX6GZPA8MSZGW


Czym różni się waga jednostkowa od wagi wymiarowej?

Waga jednostkowa jest wagą w pełni zapakowanego produktu. Waga wymiarowa to szacunkowa wartość wagi
ustalona na podstawie wymiarów produktu. W zależności od kategorii rozmiaru produktu do obliczenia wagi przesyłki
zostanie użyta waga jednostkowa lub waga wymiarowa. Więcej informacji znajdziesz na stronie Waga przesyłki.

W jaki sposób opakowanie może wpłynąć na opłaty?

Opakowanie może wpływać na wagę wymiarową i jednostkową produktu. Opłaty są obliczane na podstawie tych wag,
jak wyjaśniono powyżej.

Przykład wpływu opakowania na opłaty znajdziesz poniżej:

Oryginalne opakowanie Opakowanie o zmniejszonych wymiarach

Wymiary: 44 x 22 x 5 cm Wymiary: 44 x 22 x 4,4 cm

Waga jednostkowa: 3,6 kg Waga jednostkowa: 3,6 kg

Waga wymiarowa: (44 x 22 x 5) / 5000 = 0,968 kg Waga wymiarowa: (44 x 22 x 4,4) = 0,852 kg

Waga przesyłki: 1,4 kg (na podstawie wagi wymiarowej,
która jest większa niż waga jednostkowa)

Waga przesyłki: 900 g (na podstawie wagi jednostkowej,
która jest większa niż waga wymiarowa)

Kategoria rozmiaru produktu: Standardowa paczka 1,4 kg Kategoria rozmiaru produktu: Standardowa paczka 900 g

Opłata: 6,88 PLN Opłata: 6,61 PLN, opłata niższa o 0,27 PLN (4,1%)

Czy ten artykuł był przydatny? tak nie
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https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GE3VC5FGJE9TYJKM
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GVF8CY7V8L2XGUEQ

