
Press
Az eredeti lítium-diszilikát 
préskerámia  

Kerámia, 
minden amire 
szüksége van. 

AKCIÓS AJÁNLATOK FOGTECHNIKAI 
LABOROK SZÁMÁRA
2020. MÁRCIUS - JÚLIUS 



IPS e.max Press 
ÁRKEDVEZMÉNY 

4 x IPS e-max Press, 5 darab minden csomagban 
egyforma színben, egyforma méretben, 
egyforma transzlucenciával
(Listaár 40 116 Ft)

Az ajándék termék azonos a megrendelt termék  színével, méretével és 
transzparenciájával 

No. 70560

-20%
Vásároljon 4 IPS 
emax Presst és 

+ 1 darabot
ajándékba adunk

www.ivoclarvivadent.com

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



IPS PressVest Premium
Powder & Liquid 
CSOMAGAJÁNLAT

No. 17200

-30%
 Teljes listaár

109 413 Ft 
Kedvezményes 

csomagár
76 591 Ft

1 x IPS PressVest Premium Powder, 5kg 
685586AN (Listaár 91 567 Ft)

+ 1 x IPS PressVest Premium Liquid, 1l
685588 (Listaár 17 846 Ft)

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

www.ivoclarvivadent.com

**

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



IPS Style Ceram 
ÁRKEDVEZMÉNY 

4 x IPS Style Ceram, Refills 
(Listaár 13 890 Ft) 

és megajándékozzuk + 1 ugyanolyan termékkel* 

No. 70590

-20%
Vásároljon 4 IPS 
Style Ceramot és 

+ 1 darabot
ajándékba adunk

www.ivoclarvivadent.com

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



IvoBase High Impact Kit &
Cervitec Gel   
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Ivobase HI készlet, bármilyen színben  
(Listaár 83 343 Ft )

20 x Cervitec Gel próbacsomag , 1 x 5g*
683124AN (Listaár 1800 Ft)

No. 70990

-30%
 Teljes listaár

119 348 Ft 
Kedvezményes 

csomagár 
83 343 Ft

www.ivoclarvivadent.com

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Préstechnólógia 
MESTER CSOMAG 

No. 12020

www.ivoclarvivadent.com

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

1 x Programat EP5010 IPS e.max
739919xx (Listaár 5 053 965 Ft)

1 x Vákuumpumpa VP5*
666308xx (Listaár 457 835 Ft)

12 x IPS e.max Press, 5 darab csomagonként
bármilyen színben és transzparenciában*
(Listaár 40 116 Ft )

-16%
 

       

Teljes listaár
5 993 194 Ft

Kedvezményes 
csomagár

5 053 965 Ft   

No. 12010

1 x Programat EP3010 IPS e.max
739918xx (Listaár 3 698 240 Ft)

1 x Vákuumpumpa VP5*
666308xx (Listaár 457 835 Ft)

6 x IPS e.max Press, 5 darab csomagonként
bármilyen színben és transzlucenciában*
( Listaár 40 116 Ft)

-16%
Teljes listaár 
4 396 772 Ft

Kedvezményes 
csomagár 

3 698 240 Ft

Programat IPS e.maxLIMITÁLT AJÁNLAT333 darab elérhető világszerte!

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Fogak & ProBase Cold 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1x ProBase Cold standard készlet, bármilyen színben 
(Listaár  83 788 Ft )

+ 1 x SR Vivident S DCL, bármilyen színben
(Listaár 10 446 Ft)

+ 1 x SR Orthotyp S DCL, bármilyen színben
(Listaár 7579 Ft )

No. 71020

-18%
 Teljes listaár

101 813 Ft 
Kedvezményes 

csomagár 
83 788 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

A feltüntett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen ajánlatok 
más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél elérhetőek. 
Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében használja, szükség 
esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, kérjük ilyen irányú 
szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre törvényileg kiszabott 
hatályos időt nem lépte túl. 

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Fogak &ProBase Hot 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 X ProBase Standard készlet, bármilyen színben 
(Listaár 50 006 Ft)

+ 1 x SR Vivident S DCL, bármilyen színben
(Listaár 10 446 FT )

+ 1 x SR Orthotyp S DCL, bármilyen színben
(Listaár 7579 Ft )

No. 71030

-26%
 Teljes listaár

68 030 Ft
Kedvezményes 

csomagár
50 006 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. Ezen 
ajánlatok más promóciókkal nem vonhatóak össze,, ezért kérjük a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél. Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a hozzájárulást, 
kérjük ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az erre 
törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu




