AKČNÍ NABÍDKY
PRO ZUBNÍ LÉKAŘE -DIGITAL
Září 2020 - leden 2021

CAD

The
original
All ceramic,
all you need.

4311

Perfektní kombinace
pro adhezivní fixaci

– 21 %

5 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)

+ 1 x Variolink Esthetic LC Refill, 2 g*
(běžná cena 1 328 Kč)

Běžná cena
26 544 Kč
Akční cena
21 175 Kč

+ 1 x Monobond Etch & Prime Refill, 5 g*
673026WW (běžná cena 4 041 Kč)

4312

– 23 %
Běžná cena
32 502 Kč
Akční cena
25 410 Kč

6 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 312 Kč/bal.)

+ 1 x Variolink Esthetic DC Refill, 5 g*
(běžná cena 3 051 Kč)

+ 1 x Monobond Etch & Prime Refill, 5 g*
673026WW (běžná cena 4 041 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

15600

Efektivní
Estetika
5 x IPS Empress CAD for CEREC/inLab Multi, balení 5 ks,
		

vel. C14/I12, jakýkoliv odstín
(běžná cena 2 956 Kč/bal.)

+ 1 x Monobond Etch & Prime Refill 5 g*
673026 (běžná cena 4 041 Kč)

– 22 %
Běžná cena
18 821 Kč
Akční cena
14 780 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71570

Naše estetické
sklokeramické bloky
4 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)

+ 1 x IPS Empress CAD for CEREC/inLab Multi, balení 5 ks,
		

vel. C14/I12, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 2 956 Kč)

– 15 %
Běžná cena
19 896 Kč
Akční cena
16 940 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71580

Ideální partner
pro úspěšné ošetření

– 19 %
Běžná cena
20 582 Kč
Akční cena
16 940 Kč

4 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)

+ 1 x OptraGate Assortment 80 ks*
577275 (běžná cena 3 642 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71590

Nové kompozitum
pro přímé výplně
2 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)  

+ 1 x Tetric Prime Refill, 3 g, A2*
(běžná cena 1 624 Kč)

– 17 %
Běžná cena
10 094 Kč
Akční cena
8 470 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71600

Nové kompozitum
pro přímé výplně
3 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks,
		

(HT, MT, LT, MO), vel. C14/I12
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)  

+ 1 x Tetric Prime Refill, 20 x 0,25 g, A2*
(běžná cena 2 975 Kč)

– 20 %
Běžná cena
15 680 Kč
Akční cena
12 705 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

Vysoce kvalitní pec
pro vaší zubní ordinaci

– 16 %
Běžná cena
220 440 Kč
Akční cena
184 985 Kč
1 x Programat CS3
681117 (běžná cena 184 985 Kč)

+ 1 x Vacuum pump VP3 easy,
		 230 V/50–60 Hz*
594554BN (běžná cena 22 750 Kč)

+ 3 x IPS e.max CAD for CEREC/inLab,
		 balení 5 ks*
		

(HT, MT, LT, MO) C14/I12 jakýkoliv odstín
(běžná cena 4 235 Kč/bal.)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71620

71630

Profesionální čištění
před fixací

– 15 %
Běžná cena
4 128 Kč
Akční cena
3 494 Kč

1 x SpeedCEM Plus Refill, 9 g, jakýkoliv odstín
(běžná cena 3 494 Kč)

+ 1 x Proxyt medium fluoride-free (bez obsahu fluoridů), 80 g*
701472 (běžná cena 634 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71640

Ideální kombinace
pro adhezivní fixaci

– 23 %
3 x Variolink Esthetic DC Refill, 1 x 5 g, jakýkoliv odstín
(běžná cena 3 051 Kč/ks)

Běžná cena
11 943 Kč
Akční cena
9 153 Kč

+ 1 x Adhese Universal System Kit VivaPen/100 VivaPen Snap-On Cannulas*
664504 (běžná cena 2 790 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

71650

Ideální kombinace
pro adhezivní fixaci
2 x Variolink Esthetic DC Refill, 1 x 9 g, jakýkoliv odstín
(běžná cena 5 313 Kč/ks)   

+ 1 x Adhese Universal System Kit VivaPen/100 VivaPen Snap-On Cannulas*
664504 (běžná cena 2 790 Kč)

– 21 %
Běžná cena
13 416
Akční cena
10 626 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

Adhezivní cementování & optimální
kontrola nad vlhkostí

1 x Variolink Esthetic DC Refill, 3 x 9 g, neutral + warm

– 24 %

716646 (bežná cena 11 995 Kč)

+ 1 x OptraGate Assortment 80 ks*
577275 (běžná cena 3 642 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021.
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 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 kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Více informací:
Michaela Krátká
Ivoclar Vivadent GmbH
Country Manager Czech Republic
Tel.: +420 608 719 979
E-Mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.cz

Kateřina Marková
Ivoclar Vivadent GmbH
Sales Clinical&Technical Czech Republic
Tel.: +420 777 829 838
E-mail katerina.markova@ivoclarvivadent.com

71660

Běžná cena
15 637 Kč
Akční cena
11 995 Kč

