Warszawa, dnia 04.03.2021 r.
VanityStyle Sp. z o. o.
ul. Skierniewicka 16/20
01-230 Warszawa

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
ul. Batorego 18
80-251 Gdańsk

INFORMACJA O WALORYZACJI CEN
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
pakiety sportowe. 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.
Wobec powyższego dotychczasowe warunki cenowe kosztu abonamentu miesięcznego dla Programu FitProfit i FitSport
od kolejnego, pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.05.2021 roku, zgodnie z tabelami poniżej będą
wynosić:
Wynagrodzenie za Kartę FitProfit
Koszt dostępu na okres 1 miesiąca

Koszt netto
Programu w PLN
przed inflacją

Wskaźnik
inflacji

Koszt netto
Programu w PLN po
inflacji

dla jednego Pracownika

115,74 zł

3,4%

119,68 zł

dla jednej Osoby Towarzyszącej

137,96 zł

3,4%

142,65 zł

dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko)

82,41 zł

3,4%

85,21 zł

dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, basen)

34,17 zł

3,4%

35,33 zł

Wynagrodzenie za Kartę FitSport
Koszt dostępu na okres 1 miesiąca
dla jednego Pracownika

Koszt netto
Programu w PLN
przed inflacją

Wskaźnik
inflacji

Koszt netto
Programu w PLN po
inflacji

54,63 zł

3,4%

56,49 zł

100,93 zł

3,4%

104,36 zł

dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko)

82,41 zł

3,4%

85,21 zł

dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, basen)

34,17 zł

3,4%

35,33 zł

dla jednej Osoby Towarzyszącej

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).

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 15
stycznia 2021 roku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł
103,4 (wzrost cen o 3,4 %).
Oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz dostępnych w ramach aktywnej karty bezpłatnych usług online Strefa On-Line
VanityStyle stale się rozwija. Zapewniamy Państwu najwyższy poziom oferowanych usług, dostosowując je do obecnej sytuacji
epidemicznej i zmiennej sytuacji rynkowej, podążając za najnowszymi trendami zdrowotnymi.
W tym wyjątkowym czasie przykładamy szczególną wagę do promowania rozwiązań wpierających aktywność fizyczną,
zaangażowanie oraz efektywność pracowników, mając świadomość, że troska o zdrowie nabrała nowego, jeszcze większego
znaczenia.
Cały czas zachęcamy Państwa do dbania o zdrowie pracowników i korzystania z bogatej oferty Programów FitProfit i FitSport.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji i, w razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.
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(elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji VanityStyle Sp. z o. o.)1
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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.

