
FitProfit dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Nielimitowana - do różnych obiektów 
jednego dnia

25+  (w tym sporty rakietowe)

Liczba wizyt w miesiącu

Liczba aktywności na karcie

Możliwość dopisania osoby towarzyszącej
i dzieci

Dodatkowe rabaty na usługi i zakupy

Aplikacja mobilna FitProfit

Grywalizacja FitGame

O wyborze wariantu cenowego dla umowy decyduje ilość zgłoszonych pracowników oraz poziom dofinasowania usługi, 
w pierwszym miesiącu współpracy. Przedstawione w propozycji współpracy warunki cenowe po dokonaniu wyboru wariantu cenowego tracą 
ważność. W trakcie obowiązywania propozycji współpracy zmianie może ulec ilość dostępnych obiektów. Aktualna ilość obiektów sportowych 
dostępna jest zawsze na stronie: www.fitprofit.pl/obiekty Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Strefa VS On-line Standard

Wynagrodzenie za Kartę FitProfit

Koszt dostępu na okres 1 miesiąca Koszt netto Programu w PLN Koszt brutto Programu w PLN

dla jednego Pracownika 119,68 zł 129,25 zł

dla jednej Osoby Towarzyszącej 142,65 zł 154,06 zł
dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta 
Senior NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta 
Junior NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko) 85,21 zł 92,03 zł
dla jednego Dziecka – karta basenowa 
(Dziecko, basen) 35,33 zł 38,16 zł

http://www.fitprofit.pl/obiekty
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O wyborze wariantu cenowego dla umowy decyduje ilość zgłoszonych pracowników oraz poziom dofinasowania usługi, 
w pierwszym miesiącu współpracy. Przedstawione w propozycji współpracy warunki cenowe po dokonaniu wyboru wariantu cenowego tracą ważność. W trakcie 

obowiązywania propozycji współpracy zmianie może ulec ilość dostępnych obiektów. Aktualna ilość obiektów sportowych dostępna jest zawsze na 
stronie: www.kartafitsport.pl/obiekty Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Strefa VS On-line Standard

Wynagrodzenie za Kartę FitSport

Koszt dostępu na okres 1 miesiąca
Koszt netto 

Programu w PLN
Koszt brutto 

Programu w PLN 

dla jednego Pracownika
56,49 zł 61,01 zł

dla jednej Osoby Towarzyszącej
104,36 zł 112,71 zł

dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko)
85,21 zł 92,03 zł

dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, 
basen) 35,33 zł 38,16 zł

http://www.kartafitsport.pl/obiekty
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