
DIGITÁLIS FOGÁSZATI PROMÓCIÓK
2020. MÁRCIUS - JÚLIUS

Kerámia, 
minden amire 
szüksége van.

ZirCAD MT Multi



IPS Empress CAD 
ÁRKEDVEZMÉNY

4 x IPS Empress CAD blokk CEREC géphez 
(HT,LT) bármilyen színben, azonos méretben és 
transzlucenciában 
(Listaár 29 981 Ft)

+ megajándékozzuk 1 ugyanolyan termékkel*

No. 70340

-20%
Vásároljon 4 IPS Empress 

CAD tömböt és 
+ 1 darabot ajándékba

adunk

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

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. 

www.ivoclarvivadent.com

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



No. 70350

IPS e.max ZirCAD
ÁRKEDVEZMÉNY

3 x IPS e.max ZirCAD  tömb CEREC géphez, LT
5 db mindegyikben, bármilyen színben
(Listaár 49 561 Ft)

+ megajándékozzuk 1 ugyanolyan termékkel*

2020. márciustól - júliusig érvényes.

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

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. 

www.ivoclarvivadent.com

-25%
Vásároljon 3 IPS 
e.max ZIR CAD

tömböt és
+ 1 darabot

ajándékba adunk
No. 70360

3 x IPS e.max ZirCAD  tömb CEREC géphez, LT
3 darab mindegyikben, B45, bármilyen 
színben 
(Listaár 54 673 Ft)

+ 1 ugyanolyan ajándékba

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



No. 70380

IPS e.max ZirCAD MT Multi 
& Programat CS4 
ELŐNYCSOMAG 

Programat CS4
688316xx (Listaár 4 578 350 Ft)

+ 3 IPS e.max ZirCAD tömb
CEREC géphez, MT Multi

5 db mindegyikben, C17, 
bármilyen színben*
(Listaár 62 008 Ft)

-14%
Teljes listaár
4.764.373 Ft 

Speciális 
csomagár

4 120 515 Ft

www.ivoclarvivadent.com

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

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.




