
Co udostępniamy? 

 

TIM to baza około 233 000 produktów możliwych do zamówienia na tim.pl:  
• ok. 64 900 produktów jest dostępnych bezpośrednio z magazynu i realizowanych w ciągu 24 

godzin, 
 

• ok. 50 000 produktów dostępnych jest z magazynów dostawców zewnętrznych i 
realizowanych w ciągu 72 godzin, 

 

• ok. 3100 produktów dostępnych z magazynów dostawców zewnętrznych i realizowanych w 
czasie 10 dni roboczych, 

• ok. 115 000 produktów realizowanych na zamówienie w czasie 14 dni roboczych. 

 
Udostępniamy takie dane jak: 

• ID produktu 

• indeks-SKU 

• kod EAN 

• nazwa 

• cena 

• informacja o możliwości zwrotu towaru 

• informacje o stanie magazynowym dla produktu 

• seria produktu 

• indeks producenta (nr katalogowy) 

• informacje o producencie produktu 

• trzypoziomowe drzewo kategorii z tim.pl: 
o kategoria 
o grupa 
o podgrupa 

• dane techniczne produktu (specyfikacja produktu) 

• informację, czy indeks kablowy lub przewód jest cięty na odcinki (dodatkowa opłata w 
wysokości 20 zł netto za cięcie odcinka o wartości poniżej 400zł netto - nie dotyczy 
produktów z magazynów zewnętrznych) 

• czas realizacji wysyłki dla produktu 

• serie produktu 

• produkty powiązane 

• zamienniki 

• akcesoria 

• dostępność produktu 

• informacja o rodzaju wysyłki (paczka/paleta/transport specjalny na produkty 
wielkogabarytowe) 

• 1 zdjęcie (tylko zdjęcia zrobione przez fotografa TIM) – ok. 65 000 produktów 

• zdjęcia udostępnione w formie pliku zawierającego SKU TIM 

• informacje o stanie magazynowym - udostępnione za pomocą pliku do pobrania informacja 
o stanie magazynowym jest aktualizowana na bieżąco 

• informacje o cenie – udostępnione za pomocą pliku do pobrania informacja o cenie 
aktualizowana jest raz dziennie w godzinach nocnych 

 

 

 



 

Jak pobrać bazę produktów z TIM? 
 

 

Usługą TIM jest udostępnianie bazy produktowej za pośrednictwem API opartego na 
technologii GraphQL. Klienci korzystający z usługi otrzymują dane dostępowe do API 
oraz dokumentację integracji. Nie udostępniamy plików XML. Przekazujemy 
dokumentację techniczną, która obejmuje architekturę metod, co pozwoli programistom 
na sprawną integrację. 

 

Dokumentacja: https://www.tim.pl/graphql-doc/ 
Playground GraphQL (umożliwia na ręczne wysyłanie zapytań do API bez konieczności 
technicznej integracji, służy do wypróbowania metod): https://www.tim.pl/graphql 
Instrukcja Playground grapfQL: 
https://drive.google.com/file/d/12IL56fjDtnLg_iij_lNLNkjR5u5y6Zum/view 

 

TIM nie integruje sklepów klientów, tylko stwarza możliwości klientom do integracji z 
bazą produktową TIM. 

 
Na rynku jest wiele platform sklepowych z których korzystają nasi klienci, dlatego do zasilenia 
bazy sklepu produktami z TIM można skorzystać z usług firm zewnętrznych, które mają już 
gotowe połączenie z API TIM. 

 

W przypadku braku chęci zatrudniania własnych programistów proponujemy 
poniższe rozwiązania: 

 

https://redcart.pl/sklep/1175/ (10% rabatu na usługi z linkiem, kod rabatu to AR2H4) 

 

Firma RedCart specjalizuje się w budowania gotowych sklepów internetowych dla 
klientów. Całe oprogramowanie oparte jest na infrastrukturze własnej RedCart dlatego 
nie musimy martwić się o takie rzeczy, jak np. posiadanie własnych serwerów czy ich 
architektura. Panel Administracyjny jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową, 
co pozwala w łatwy sposób zarządzać sklepem z dowolnego miejsca z dostępem do 
internetu. 

 

https://www.e-mo.com.pl/ - firma specjalizuje się w integrowaniu systemów 
informatycznych. 

 

http://verosoft.pl/ - firma specjalizuje się w integrowaniu systemów informatycznych 
(możliwe jest jednak tylko pobranie produktów tylko ze stanem magazynowym) . 

 

Za pomocą oprogramowania wyżej wymienionych firm możemy zaimportować 
bazę produktową, aktualizować ceny oraz stany magazynowe. 
 

Czy mogę otrzymać lepsze warunki cenowe na produkty 
z TIM? 

 

 

Rejestrując się na sklepie TIM jako przedsiębiorca i wybierając profil działalności 
„Hurtownia” automatycznie otrzymają Państwo lepsze warunki cenowe. Po rozpoczęciu 
współpracy mogą Państwo dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić by otrzymać limit 

https://www.tim.pl/graphql-doc/
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kupiecki (tzw. limit kredytowy) oraz negocjować warunki cenowe na wybrany przez Państwa 
asortyment z opiekunem handlowym, który zostanie do Państwa przypisany. 
 

 

Czy pobieramy dodatkowe opłaty za korzystanie z API? 
 

 

TIM pobiera opłatę za udostępnienie bazy produktowej po API uzależnioną od formy 
płatności. Jeśli klient płaci za cały rok z góry, opłata wynosi 1999 zł netto rocznie, jeśli w cyklu 
miesięcznym - opłata wynosi 199zł netto miesięcznie. Przy miesięcznej formie płatności FV 
będzie generowana co miesiąc od dnia uruchomienia usługi. 

 

Niezależnie od formy płatności umowa obowiązuje 1 rok. 

 

Klienci mają możliwość do jednorazowego skorzystania z 30-dniowego i bezpłatnego okresu 
startowego. TIM nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wysyłkę towaru bezpośrednio 
do klienta końcowego. 

 

Jak złożyć zamówienie? 
 

 

Zamówienia od Państwa klientów należy złożyć za pomocą strony tim.pl wyszukując 
zamówione produkty i dodając je do koszyka. Przy wyszukiwaniu produktów najlepiej 
posługiwać się indeksem TIM (SKU), który jednoznacznie identyfikuje produkt na sklepie. 
Produkty dodajemy do koszyka i przechodzimy przez kolejne kroki zamówienia, a chcąc wysłać 
przesyłkę na adres klienta końcowego, należy wybrać opcję "inny adres dostawy": 
 
                                                                                                                                                                                                         
Wszystkie informacje o kosztach wysyłki znajdą Państwo pod linkiem: 
 

https://www.tim.pl/status-klienta/ 
 
Zamówienia na produkty dostępne z magazynu centralnego (zielone ikonki, oznaczone jako 
produkty z czasem realizacji 24h) są realizowane tego samego dnia pod warunkiem, że 
zamówienie złożone jest do godziny 15:00. 

 

https://www.tim.pl/status-klienta/


W modelu dropshippingowym nie udostępniamy możliwości nadawania przesyłek 
pobraniowych. Finalny koszt przesyłki będzie widoczny po dodaniu produktu do koszyka. 

 

Po dodaniu produktów z magazynu centralnego oraz z magazynu zewnętrznego koszyk 
zostanie podzielony na kilka przesyłek w zależności od ilości produktów z magazynów 
zewnętrznych lub produktów dostępnych na zamówienie (z zerowym stanem magazynowym) - 
dla każdej przesyłki naliczą się koszty za transport. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FV wystawiamy do każdego zamówienia. Umożliwiamy wysyłkę FV na podanego w Moim 
koncie maila oraz wystawianie FV w popularnych formatach (XML Optima, Subiekt EPP, 
XML Small Business) 

 

Po przyznaniu limitu kupieckiego w ustawieniach konta mają Państwo możliwość zmiany formy 
wystawiania FV na fakturę zbiorczą generowaną raz w tygodniu w każdy czwartek w nocy oraz 
pod koniec miesiąca. 

 
Faktura zbiorcza dotyczy tylko zamówień opłacanych limitem kupieckim, przy innych 
rodzajach płatności FV wystawiana jest do każdego zamówienia. 

 

 

Logistyka w TIM 
 

 

Naszą przewagą jest zaawansowana logistyka. Magazyn zlokalizowany w podwrocławskich 
Siechnicach to obiekt o powierzchni ponad 50.000 metrów kwadratowych należycy do 
największych w Polsce i najnowocześniejszych w całej Europie Środkowej.  
Centrum Logistyczne 3LP SA (Grupa TIM) - klip promocyjny 

 

Współpracujemy tylko z kurierami DPD i GLS dla paczek oraz Raben dla przesyłek 
paletowych, oferujemy też możliwość odbioru zamówienia osobiście w Magazynie 
Centralnym w Siechnicach. Obecnie nie wspieramy innych form wysyłki. Nie oferujemy 
możliwości podstawienia własnego kuriera. 

 

Wszystkie paczki wysyłane z magazynu centralnego mają taką samą etykietę spedytora 
z adresem zwrotnym magazynu centralnego w Siechnicach. 
Więcej informacji znajdują Państwo tutaj: https://www.tim.pl/status-klienta/ 

 

Warunki włączenia usługi 
 

 

By rozpocząć współpracę prosimy o zarejestrowanie się na naszej stronie jako przedsiębiorca 
i wysłanie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę: https://www.tim.pl/integruj-sie-z-tim/ 

https://youtu.be/-hsdTaiDqW4
https://www.tim.pl/status-klienta/
https://www.tim.pl/integruj-sie-z-tim/


 

Po przesłaniu formularza pojawi się dodatkowa opcja w Moim koncie na tim.pl, gdzie będą 
Państwo mogli dokończyć proces włączania usługi udostępniania danych. Otrzymają Państwo 
informację zwrotną na adres e-mail użyty do rejestracji na tim.pl, w którym poinformujemy o 
uruchomieniu dodatkowych ustawień wraz z instrukcją dalszych kroków, m.in. ponowne 
wybranie pakietu dla potwierdzenia, podanie strony internetowej, na której będą 
zamieszczane produkty oraz akceptacja regulaminu. 

 

Cała procedura uruchomienia dostępu trwa ok. 2 dni roboczych. 
 

 

Skończył się okres startowy. Co dalej? 
 

 

Po zakończeniu okresu startowego dostęp do usługi zostanie wyłączony. Zostaną 
Państwo poinformowani o wyłączeniu usługi za pomocą poczty elektronicznej wraz z 
dalszymi instrukcjami jak włączyć pakiet płatny. 

 

Jeśli nie zdecydują się Państwo na kontynuowanie współpracy, to zgodnie z 
regulaminem powinni Państwo zaprzestać z korzystania z pobranych danych. 

 

Jak reklamować lub zwrócić produkt? 

 

Obsługa zwrotów oraz reklamacji odbywa się poprzez naszą platformę zakupową tim.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W procesie składania zwrotu mogą Państwo wybrać adres, pod który ma się zgłosić kurier po 
paczkę. W TIM zwrot jest dodatkowo płatny. W API udostępniamy informacje, które produkty 
są wyłączone z możliwości zwrotu. 

 

Proszę pamiętać, że sprzedając produkty klientom detalicznym należy wziąć pod uwagę 
prawa przysługujące konsumentom kupującym towar na odległość. Są one inne od praw, 
które przysługują przedsiębiorcom. 
  
Część produktów z bazy TIM ma wyłączoną możliwość zwrotu towaru, między innymi: 

• produkty na zamówienie  
• produkty cięte 

• produkty z wyprzedaży 

• produkty z magazynów zewnętrznych 

• produkty w promocji z nagrodą 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: 
https://www.tim.pl/jak-kupowac/reklamacje/ 

 

Jakie zdjęcia mogę pobrać z API? 
 

 

TIM udostępnia tylko te zdjęcia, które są zrobione przez naszego fotografa na magazynie 
centralnym. Jest to baza ok. 65 000 zdjęć i są to zdjęcia głównie produktów z czasem realizacji 
24h. 

 

Za pomocą API za pomocą jednego zapytania można pobrać plik, w którym znajdują się lista 
indeksów, które posiadają udostępniane zdjęcia. 

 

Kable i przewody 
 

 

Dla każdego ciętego kabla i przewodu sprzedawanego na metry może doliczyć się 
dodatkowa opłata. Jeśli wartość danego odcinka ciętego nie przekroczy 400 zł netto, to 
koszyk na tim.pl w momencie składania zamówienia doliczy dodatkową opłatę w wysokości 
20 zł netto za cięcie. 
W API udostępniamy informacje, które produkty są cięte. 
 
Dla kabli i przewodów mogą doliczyć się dodatkowe koszty związane z opakowaniem 
zwrotnym (bębnem), na które zostanie nawinięty kabel lub przewód, jeśli dany odcinek 
spełni określone parametry: 

 

•     odcinek dłuższy niż 300m 

• średnica większa niż 50mm 

• waga większa niż 50kg 
 

 

Towar wysyłany na paletach 

https://www.tim.pl/jak-kupowac/reklamacje/


 

TIM nie udostępnia parametru waga w ramach swojej integracji. 
 

W API udostępniamy informacje, które produkt wyjadą do klienta na palecie, a które w paczce. 
Wyjątek stanowią jednak cięte kable i przewody gdzie każdy kabel i przewód jest oznaczony w 
API jako paczka jednak po przekroczeniu wagi 31,5 kg koszyk na tim.pl przesyłka 
automatycznie zmieni się z paczki na paletę. W przypadku kabli i przewodów waga odcinka 
podawana jest w danych technicznych produktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magazyny zewnętrzne 
 

 

TIM w swojej ofercie posiada produkty dostępne w magazynach zewnętrznych, produkty 
te oznaczone są czasem realizacji 72h. Produkty z magazynów zewnętrznych są wyłączone 
z możliwości zwrotu oraz nie udostępniamy do nich zdjęć produktowych. 

 

Koszty przesyłek z magazynów zewnętrznych mogą różnić się od kosztów z magazynu 
centralnego, ponieważ magazyny zewnętrzne wysyłają przesyłki różnymi kurierami. 
Finalny koszt przesyłki będzie widoczny po dodaniu produktu do koszyka. 

 

Przy dodaniu produktów z magazynu centralnego oraz z magazynu zewnętrznego koszyk 
zostanie podzielony na kilka przesyłek w zależności od ilości produktów z magazynów 
zewnętrznych, gdzie dla każdej wysyłki naliczą się dodatkowe koszty za transport. 
 

Mam problem. Gdzie go zgłosić? 
 

 

We wszystkich sprawach związanych z usługą udostępniana bazy produktowej po stronie TIM 
można pisać na adres api@tim.pl. 

 

Sprawy związane z warunkami handlowymi należy zgłaszać do opiekuna klienta, który jest 
przypisany indywidualnie. 

 

Wszystkie reklamacje i zwroty należy składać przez tim.pl korzystając z zakładki "Moje 
konto", "Reklamacje i Zwroty". 

mailto:api@tim.pl

