
Making People Smile

Speciální nabídky
pro zubní lékaře

Únor - červenec 2023

Dosáhněte
vysoce kvalitní 
estetiky.
Maximalizujte
efektivitu.



Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
*** Tyto nabídky je možné realizovat pouze prostřednictvím zástupce Ivoclar.

Platnost únor - červenec 2023

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

46%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
4 800 Kč

Akční cena balíčku
2 640 Kč

76130

2 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 ks 
745762  (běžná cena 1 320 Kč/ks)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,   2 ml* 
665156  (běžná cena 2 160 kč)

Adhese® Universal
Chytrý balíček***

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g 
746963  (běžná cena 2 850 Kč)

 1 x     ZirCAD Cement Refill, 8.5 g*  
při vrácení odpovídajícího produktu od jiného výrobce

19/2023

Zakoupenim ZirCAD Cementu   

a současně při vrácení odpovídajícího výrobku od jiného výrobce získáte 
navíc stejný počet ZirCAD Cementu.* 

50%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
5 700 Kč

Akční cena balíčku
2 850 Kč

ZirCAD® Cement 
Výměnná akce***



Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

18%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
7 066 Kč

Akční cena balíčku
5 746 Kč

Běžná cena od 
7 072 Kč

Akční cena balíčku od
5 752 Kč

76123 76131

1 x      Tetric Prime  Starter Kit,   
 10 x  0.25 g  Cavifils,  A2 
 10 x  0.25 g  Cavifils, A3 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime Shade Guide  
745238  (běžná cena 3 586 Kč)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (běžná cena 2 160 Kč)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 ks* 
745762  (běžná cena 1 320 Kč)

2 x      Tetric Prime  Refill,   
 3 g,  jakýkoliv odstín  
(běžná cena A2, A2 Dentin, A3 1 796 Kč/ks;  

ostatní odstíny 1 917 Kč/ks)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (běžná cena 2 160 Kč)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 ks * 
745762  (běžná cena 1 320 Kč)

Tetric® Prime 
& Adhese® Universal



Marathon of Esthetic Dentistry 9th 
edition

ivoclar.com/de_at/marathon2023
Making People Smile

Bucharest FACE Club | 21–22 April 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG. 
***Následující specialní nabídky je možné realizovat pouze prostřednictvím zástupce Ivoclar.

Platnost únor - červenec 2023

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

25%
UŠETŘÍTE

76132

3 x      Tetric Prime nebo Tetric PowerFill nebo

  Tetric EvoFlow nebo Tetric PowerFlow,  jakýkoliv odstín 

 1 x     Tetric stejné ceny* při vrácení odpovídajícího výrobku od jiného výrobce

Tetric® Line 
4 za cenu 3***



1 x      Bluephase PowerCure,   
100 – 240 V  
667092 (běžná cena 55 866 Kč)

1 x      Bluephase G4, 
100 – 240 V  
691254, 691261, 691258, 691268 (běžná cena 43 288 Kč)

Zakoupením Bluephase PowerCure*** 

a současně při vrácení staré polymerační lampy získáte slevu 15%.

Bluephase PowerCure
Bluephase G4

***Následující specialní nabídky je možné realizovat pouze prostřednictvím 
zástupce Ivoclar.

Běžná cena 
55 866 Kč

Akční cena
47 698 Kč

Běžná cena 
43 288 Kč

Akční cena
38 387 Kč

Zakoupením Bluephase G4*** a současně při vrácení 

staré polymerační lampy získáte slevu 11%.

75618

75619

15%
UŠETŘÍTE

11%
UŠETŘÍTE

ivoclar.com

Platnost únor - červenec 2023

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.



4 x    Evetric Refill 
3.5 g, A2 nebo A3 
639304, 639305  (běžná cena 970 Kč/ks)

1 x    Politip Refill*  
balení 6 ks 
533584, 533585, 533587, 533602, 533603 nebo 533604  
(běžná cena 498 Kč/bal.)

27/2023

Běžná cena 
4 378 Kč

Akční cena balíčku
3 880 Kč

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost únor - červenec 2023

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

11%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
6 031 Kč

Akční cena balíčku
5 061 Kč

26/2023

1 x     Cention Forte  Kit 
 740832  (běžná cena 5 061 Kč)

    Obsah:     50 x  Cention Forte,  0.3 g 
   1 x  Cention Primer,  6 g

1 x     Evetric Refill* 3.5 g, A2 nebo A3 
639304, 639305 (běžná cena 970 Kč)

Cention® Forte
& Evetric

Evetric
& Politip

16%
UŠETŘÍTE



SpeedCEM Plus   
& Ivoclean

2 x     SpeedCEM Plus Refill, 9 g 
jakýkoliv odstín 
681710 - 681712 (běžná cena 4 316 Kč/ks)

1 x     Ivoclean Refill, 5 g*  
637568 (běžná cena 1 304 Kč)

29/2023

Běžná cena 
9 936 Kč

Akční cena balíčku
8 632 Kč

Běžná cena 
25 225 Kč

Akční cena balíčku
22 260 Kč

31/2023

6 x      Variolink Esthetic DC Refill,   
 5 g,  jakýkoliv odstín  
666117 - 666121 (běžná cena 3 710 Kč/ks)

1 x      Monobond Plus Refill, 5 g* 
626221 (běžná cena 2 965 Kč)

12%
UŠETŘÍTE

Variolink Esthetic  
& Monobond Plus

13%
UŠETŘÍTE

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost únor - červenec 2023

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.



Běžná cena 
22 427 Kč

Akční cena balíčku
20 328 Kč

34/2023

7 x     IPS Empress CAD CEREC/inLab, bal. 5 ks,  
            HT & LT ( vel. I10, I12, C14) jakýkoliv odstín 
         602510-602518, 602520-602528, 602557-602565, 602582-602585, 602567- 
                602575, 602587-602590 (běžná cena 2 904 Kč/ bal.)

1 x    OptraGloss Ceramic Kit* 
        684555 (běžná cena 2 099 Kč)

9%
UŠETŘÍTE

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.                  1 CEREC/inLab není registrovaná ochranná známka společnosti Ivoclar Vivadent AG.

Platnost únor - červenec 2023

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

IPS Empress CAD &
OptraGloss Ceramic Kit



INFORMACE & KONTAKTY:

Michaela Krátká
Country Manager Česká republika
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclar.com

Kateřina Marková
Technical & Digital Instructor
Tel.: +420 777 829 838
E-mail: katerina.markova@ivoclar.com
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23 Ivoclar Vivadent GmbH | Tech Gate Vienna | Donau-City-Straße 1 | A-1220 Wien 
Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

ivoclar.com


