AKČNÍ NABÍDKY PRO LABORATOŘ - ANALOG
Září 2020 - leden 2021

The
original
All ceramic,
all you need.

2

Dosáhněte působivých výsledků
snadno a efektivně

3D Tisk / frézování
z vosku
Vysoce přesné voskové náhrady jsou efektivně
a rychle vyrobeny z materiálu ProArtCAD Wax yellow
frézováním v PrograMill® nebo tiskem
ProArt Print Wax v PrograPrint® PR5.

1

Zjednodušený
proces skenování

3

Situace v ústech pacienta je digitálně zaznamenána
intraorálním nebo laboratorním skenerem. Tyto údaje
slouží k designu náhrady pomocí
CAD/CAM softwaru.

8

Zjednodušený
výběr ingoty
Aplikace IPS e.maxShade Navigation App (SNA)
vám pomůže najít nejvhodnější odstín a translucenci
- pro dosažení spolehlivých výsledků.

Vhodná
fixace
Ivoclar Vivadent dodává speciální cementační
systém pro použití s IPS e.max Press.

4

• Estetická fixace pomocí upevňovacího
kompozita Variolink® Esthetic
• Snadné kondicionování pomocí samoleptacího
primeru na sklokeramiku
Monobond Etch & Prime®

Přesné
zatmelování
IPS® PressVest Premium zajišťuje optimální
výsledky presování s IPS e.max Press
a díky tomu i zhotovení vysoce kvalitních náhrad.

Najděte cestu z bludiště cementů:
www.cementation-navigation.com

• Přesný dosed
• Velmi hladký a homogenní povrch

7

Charakterizace
a glazování
Barvy a glazury ze sortimentu IPS Ivocolor®
assortment vám umožňují charakterizovat dle vašich
potřeb všechny IPS keramické materiály.
• Zjednodušená manipulace díky inovativnímu
složení ve formě pasty
• Vysoký lesk již při vypalovací teplotě 710 °C
• Fluorescence s pomocí IPS Ivocolor Glaze Fluo

6

5

Dokonalé
vrstvení keramiky
IPS e.max Ceram je univerzální fazetovací
keramika s možností intuitivního vrstvení
a vynikající stabilitou.
• Konzistentní schéma vrstvení
• Harmonické přizpůsobení odstínu
• Vynikající vlastnosti vypalovaní

ss
®
ax Pre

IPS e.m

Presování
stisknutím tlačítka
Tyto dvě inteligentní presovací a vypalovací pece
Programat® EP 3010 a EP 5010 vykazují vynikající výsledky
pálení. Náhrady jsou snadno a efektivně vypresovány
stiskem jediného tlačítka díky plně automatické funkci
presování (FPF).

72240

IPS e.max Press
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

Zakoupením
6 x IPS e.max Press (LT, HT, MT, HO), balení 5 ks
		získáte 2 x IPS e.max Press (balení 5 ks)
		
dle vašeho výběru zdarma*

– 25 %
Běžná cena
24 464 Kč
Akční cena
18 348 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

1+1 IPS e.max Press
VÝMĚNA

75002

®

Zakoupením
1 x IPS e.max Press Refill, balení 5 ks, jakýkoliv odstín
(běžná cena)

		 získáte 1 x IPS e.maxPress, balení 5 ks zdarma*
		 současně při vrácení odpovídajícího výrobku
		 od jiného výrobce***

– 50 %
Běžná cena
6 116 Kč
Akční cena
3 058 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
***Produkty k výměně předejte zástupci Ivoclar Vivadent nebo zástupci vašeho distributora.
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

72230

Programat
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

1 x Programat EP 3010

645990ES (běžná cena 281 882 Kč)

+ 1 x Vacuum pump VP5*

666308 (běžná cena 34 896 Kč)

+ 1 x kliešte IPS Investment ring tongs*
554073 (běžná cena 3 366 Kč)

+ 1 x IPS e.max Press Intro Kit*
745006 (16 918 Kč)

– 17 %
Běžná cena
337 062 Kč
Akční cena
281 882 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

72250

IPS e.max Press Multi
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

– 36 %
Běžná cena
7 305 Kč
Akční cena
4 709 Kč

1 x IPS e.max Press Multi Refill (balení 5 ks), jakýkoliv odstín
(běžná cena 4 709 Kč/bal.)

+ 1 x IPS Multi Wax Pattern Form A/80 ks*
638163 (běžná cena 1 331 Kč)

+ 1 x IPS Ivocolor Glaze Paste, 3 g*
667690 (běžná cena 1 265 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

72100

IPS InLine
ZVÝHODNĚNÁ CENA
®

ZAKOUPENÍM 4 KS,
4 x IPS InLine Dentin Refills,
		

stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

ZÍSKÁTE 1 KS ZDARMA

nebo 4 x IPS InLine Transpa Incisal Refills,
		

stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

nebo 4 x jakékoliv jiné IPS Inline Refill
		

+

stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

získáte 1 x IPS Inline Refill stejné velikosti a ceny zdarma*

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

Programat P710 &
IPS Style
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

®

– 24 %
Běžná cena
359 261 Kč
Akční cena
273 501 Kč

1 x Programat P710

645989ES (běžná cena 238 515 Kč)  

+ 1 x Vacuum Pump VP5

666308BN (běžná cena 34 896 Kč)

+ 20 x IPS Style Ceram Pow Opaquer 870, 18 g,
		 jakýkoliv odstín*
(běžná cena 1 111 Kč/ks)  

+ 40 x IPS Style Ceram Dentin, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 1 059 Kč/ks)  

+ 20 x IPS Style Ceram Incisal, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 1 059 Kč/ks)  

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

72120

Programat P510 &
IPS InLine
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

72130

®

®

– 25 %
Běžná cena
297 177 Kč
Akční cena
223 777 Kč

1 x Programat P510

645988ES (běžná cena 188 881 Kč)

+ 1 x Vacuum Pump VP5

666308BN (běžná cena 34 896 Kč)

+ 20 x IPS InLine System Opaquer, 3 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 937 Kč/ks)

+ 40 x IPS InLine Dentin, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 911 Kč/ks)

+ 20 x IPS InLine Incisal, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 911 Kč/ks)

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

72140

Programat P310 &
IPS InLine
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

®

– 25 %
Běžná cena
221 451 Kč
Akční cena
166 401 Kč

1 x Programat P310

645987ES (běžná cena 143 651 Kč)

+ 1 x Vacuum Pump VP3 easy
594554BN (běžná cena 22 750 Kč)

+ 15 x IPS InLine System Opaquer, 3 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 937 Kč/ks)

+ 30 x IPS InLine Dentin, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 911 Kč/ks)

+ 15 x IPS InLine Incisal, 20 g, jakýkoliv odstín*
(běžná cena 911 Kč/ks)

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

72110

SR Nexco
ZVÝHODNĚNÁ CENA
®

ZAKOUPENÍM 4 KS,
4 x SR Nexco Paste Dentin,
		 stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

ZÍSKÁTE 1 KS ZDARMA

nebo 4 x SR Nexco Paste Incisal,
		 stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

nebo 4 x jakékoliv jiné SR Nexco Paste,
		 stejné velikosti a ceny, jakýkoliv odstín

+

získáte 1x SR Nexco Paste stejné velikosti a ceny zdarma*

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

72150

SR Nexco
VÝMĚNA

®

SR Nexco refills
+ při vrácení odpovídajícícho materiálu
od jiného výrobce***
získejte stejný počet kusů zdarma*

– 50 %

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
***Produkty k výměně předejte zástupci Ivoclar Vivadent nebo zástupci vašeho distributora.
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

ProBase Hot
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

1 x ProBase Hot, 20 x 500 g, Polymer Pink
531536 (běžná cena 17 787 Kč/bal.)

nebo 1 x ProBase Hot, 20 x 500 g, Polymer Pink-V
531745 (běžná cena 17 787 Kč/bal.)

+

1 x Separating Fluid, 500 ml*

+

5 x ProBase Hot Monomer, 500 ml*

530348 (běžná cena 830 Kč)

531471 (běžná cena 952 Kč/ks)

– 24 %
Běžná cena
23 377 Kč
Akční cena
17 787 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

72160

SR Triplex Hot
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

1 x SR Triplex Hot Polymer, 20 x 500 g, Pink
541417 (běžná cena 8 301 Kč/bal.)

nebo 1 x SR Triplex Hot Polymer, 20 x 500 g, Pink-V
541418 (běžná cena 8 301 Kč/bal.)

+

10 x Separating Fluid, 500 ml

+

10 x SR Triplex Hot Monomer, 500 ml*

530348 (běžná cena 830 Kč/ks)
541428 (běžná cena 667 Kč/ks)

– 29 %
Běžná cena
23 271 Kč
Akční cena
16 601 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

72170

72200

Ivostar /Gnathostar
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK
®

ODSTÍNY V CHROMASCOPU

25 Ivostar sada 6 ks

517019 (běžná cena 137 Kč/sada)

+

25 Gnathostar sada 8 ks

+

1 x ProBase Hot Polymer, 5 x 500 g, Pink*

+

5 x ProBase Hot Monomer 500 ml*

nebo

ODSTÍNY A–D

517019 (běžná cena 137 Kč/sada)
531475 (běžná cena 5 014 Kč/bal.)
531471 (běžná cena 952 Kč/ks)

®

– 59 %
Běžná cena
16 624 Kč
Akční cena
6 850 Kč

25 Ivostar sada 6 ks

576694 (běžná cena 137 Kč/sada)

+

25 Gnathostar sada 8 ks

+

1 x ProBase Hot Polymer, 5 x 500 g, Pink*

+

5 x ProBase Hot Monomer, 500 ml*

576694 (běžná cena 137 Kč/sada)
531475 (běžná cena 3 425 Kč/bal.)
531471 (běžná cena 952 Kč/ks)

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

72210

SR Vivodent S PE/S DCL
SR Orthotyp S PE/S DCL
ZVÝHODNĚNÁ CENA
®

®

– 23 %
50 SR Vivodent S PE sada 6 ks
656552 (běžná cena 757 Kč/sada)

+

50 SR Orthotyp S PE sada 6 ks

+

15 SR Vivodent S PE sada 8 ks*

+

15 SR Orthotyp S PE sada 8 ks*

657193 (běžná cena 549 Kč/sada)

656552 (běžná cena 757 Kč/sada)
657193 (běžná cena 549 Kč/sada)

nebo
50 SR Vivodent S DCL sada 6 ks
683394 (běžná cena 757 Kč/sada)

+

50 SR Orthotyp S DCL sada 8 ks

+

15 SR Vivodent S DCL sada 6 ks*

+

15 SR Orthotyp S DCL sada 8 ks*

683795 (běžná cena 549 Kč/sada)

683394 (běžná cena 757 Kč/sada)
683795 (běžná cena 549 Kč/sada)

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

Běžná cena
84 890 Kč
Akční cena
65 300 Kč

72220

SR Phonares II
ZVÝHODNĚNÁ CENA
®

– 23 %
50 SR Phonares II sada 6 ks, jakýkoliv odstín
639350 (běžná cena 1 158 Kč/sada)

+ 50 SR Phonares II sada 8 ks, jakýkoliv odstín
639352 (běžná cena 911 Kč/sada)

+ 15 SR Phonares II sada 6 ks*
639350 (běžná cena 1 158 Kč/sada)

+ 15 SR Phonares II sada 8 ks*
639352 (běžná cena 911 Kč/sada)

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

Běžná cena
134 485 Kč
Akční cena
103 450 Kč

