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All ceramic,
all you need.

ZirCAD MT Multi 



IPS Empress CAD

     4 x IPS Empress CAD for CEREC/inLab, balení 5 ks, 
  (HT, LT) jakýkoliv odstín, C14/I12/I10 
  (běžná cena 2 285 Kč / bal.)

       + 1 balení IPS Empress CAD zdarma*

Č. 70340

-20%
ZAKOUPENÍM 4 KS 

ZÍSKÁTE 1 KS  
ZDARMA

www.ivoclarvivadent.com

*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 31/07/2020 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.

Platnost březen - červenec 2020



Č. 70350

IPS e.max ZirCAD

     3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab LT, 
  balení 5 ks, C17, jakýkoliv odstín
  (běžná cena 3 778 Kč / bal.)

       + 1 balení IPS e.max ZirCAD, C17, zdarma*

-25%
ZAKOUPENÍM 3 KS

ZÍSKÁTE 1 KS  
ZDARMA

Č. 70360

     3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab LT, 
  balení 3 ks, B45, jakýkoliv odstín
  (běžná cena 4 167 Kč / bal.)

       + 1 balení IPS e.max ZirCAD, B45, zdarma*

www.ivoclarvivadent.com

*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 31/07/2020 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.

Platnost březen - červenec 2020



Č. 70380

IPS e.max ZirCAD MT Multi 
& Programat CS4
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

 
   Programat CS4
   688316ES (běžná cena 348 964 Kč)

   + 3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab MT Multi, 
   balení 5 ks, C17, jakýkoliv odstín*
   (běžná cena 4 726 Kč / bal.)

-14%
Běžná cena 
363 142 Kč
Akční cena 

314 068 Kč

www.ivoclarvivadent.cz 

Platnost březen - červenec 2020

*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 31/07/2020 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

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


