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Szanowni Państwo,  
Niniejszym działając w imieniu VanityStyle Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „VS”), w nawiązaniu do treści 

postanowień umowy o świadczenie usług, zawartej z Państwem (dalej jako „Umowa”), wprowadzamy nowe wynagrodzenie za 
ceny kart w Programie FitProfit i FitSport. Tryb zmiany stawek został określony zasadami wyliczania oraz zapłaty wynagrodzenia, 
w szczególności umożliwiającymi VS dokonywanie jednostronnej zmiany cen wskazanych w Umowie, w oparciu o dodatni 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
rok poprzedni.  

Nowa wysokość wynagrodzenia została ustalona w oparciu o pomnożenie dotychczasowo obowiązujących stawek 
wynagrodzenia przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z opublikowanym w dniu 14 
stycznia 2022 roku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 
105,1 (wzrost cen o 5,1 %). 

Wobec powyższego dotychczasowe warunki cenowe kosztu abonamentu miesięcznego dla Programu FitProfit i FitSport 
od kolejnego, pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2022 roku, zgodnie z tabelą poniżej będą 
wynosić: 

Program Rodzaj karty 
OBECNA CENA 

netto 
OBECNA 

CENA brutto 
NOWA 

CENA netto 
NOWA CENA 

brutto 
 

Program FitProfit dla jednego Pracownika 119,68 129,25 125,78 135,84  

Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej 142,65 154,06 149,93 161,92  

Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Senior 91,67 99,00 96,35 104,06  

Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Junior 82,41 89,00 86,61 93,54  

Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko) 73,15 79,00 76,88 83,03  

Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, basen) 35,33 38,16 37,13 40,10  

Program FitSport dla jednego Pracownika 56,49 61,01 59,37 64,12  

Program FitSport dla jednej Osoby Towarzyszącej 94,79 102,37 99,62 107,59  

 

Stawka VAT wynosi 8%. Wynagrodzenie jest wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku (w przypadku większej 

liczby miejsc po przecinku wynagrodzenie zostaje zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – liczby od 1 do 4 zaokrąglane są w dół, liczby od 5 do 9 w 

górę). 

 



W związku z powyższym informujemy, że faktury lub inne dokumenty księgowe będą wystawione z uwzględnieniem określonych 

powyżej zmian cen.  

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o bezpośrednie i niezwłoczne poinformowanie o nowych cenach:   

a) Państwa pracowników – jeśli partycypują osobiście w kosztach dostępu do Programu FitProfit i FitSport;  

b) wszelkich podmiotów powiązanych z Państwem kapitałowo bądź osobowo lub uczestniczących w programie 

sportowym na mocy zawartych z Państwem porozumień i będących stroną niniejszej Umowy. 

Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by oferta naszych programów systematycznie się rozwijała, 

niezmiennie satysfakcjonując zarówno Użytkowników kart, jak i naszych Klientów oraz Partnerów.  

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do kontaktu z opiekunem biznesowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

__________________ 
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji VanityStyle Sp. z o. o.)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1 Zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740): 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 
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