
Making People Smile

Špeciálne ponuky  
pre zubných lekárov

Február – júl 2023

Dosiahnite 
estetiku vysokej 
kvality.
Maximalizujte 
efektivitu.



ZirCAD® Cement 
Výmenná akcia***

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG.
*** Tieto ponuky je možné realizovať len prostredníctvom zástupcu Ivoclar.

Platnosť február – júl 2023

ivoclar.com

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.

46%
UŠETRÍTE

Bežná cena 
173,50 €

Akciová cena balíčka
97 €

76130

2 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill, 100 ks 
745762  (bežná cena  48,50 €)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill, 2 ml* 
665156  (bežná cena  76,50 €)

Adhese® Universal
Inteligentný balíček***

1 x      ZirCAD Cement  Refill, 8,5 g 
746963  (Bežná cena 101 €)

 1 x      ZirCAD Cement  Refill, 8,5 g*
 pri vrátení zodpovedajúceho produktu od iného výrobcu

19/2023

Zakúpením ZirCAD Cementu:
a súčasne pri vrátení zodpovedajúceho výrobku od iného výrobcu získate 
navyše rovnaký počet ZirCAD Cementu.*  

50%
UŠETRÍTE

Bežná cena 
202 €

Akciová cena balíčka
101 €



Platnosť február – júl 2023

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.

18%
UŠETRÍTE

Bežná cena 
252 €

Akciová cena balíčka
203,60 €

Bežná cena od 
260,90 €

Akciová cena balíčka od
212,40 €

76123 76131

1 x      Tetric Prime  Starter Kit,   
 10 x  0.25 g  Cavifils,  A2 
 10 x  0.25 g  Cavifils, A3 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime Shade Guide  
745238  (Bežná cena 127 €)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill, 2 ml  
665156  (Bežná cena 76,50 €)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill, 100 ks * 
745762  (Bežná cena 48,50 €)

2 x      Tetric Prime  Refill,   
 3 g,  akýkoľvek odtieň  
(bežná cena A2, A2 Dentin, A3 57,85 €/ks;  

ostatné odtiene 67,90 €/ks)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill, 2 ml  
665156  (Bežná cena 76,50 €)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill, 100 ks * 
745762  (Bežná cena 48,50 €)

Tetric® Prime 
& Adhese® Universal



Marathon of Esthetic Dentistry 9th 
edition

ivoclar.com/de_at/marathon2023
Making People Smile

Bucharest FACE Club | 21–22 April 2023

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG.
*** Tieto ponuky je možné realizovať len prostredníctvom zástupcu Ivoclar.

Platnosť február – júl 2023

ivoclar.com

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.

25%
UŠETRÍTE

76132

3 x      Tetric Prime alebo Tetric PowerFill alebo 

  Tetric EvoFlow alebo Tetric PowerFlow,  akýkoľvek odtieň  

 1 x    Tetric s rovnakou cenou* pri vrátení zodpovedajúceho výrobku od iného výrobcu 

Tetric® Line 
4 za cenu 3***



1 x      Bluephase PowerCure,   
100 – 240 V  
667092 (bežná cena 2.052 €)

Zakúpením Bluephase PowerCure*** 

a súčasne pri vrátení starej polymeračnej lampy 
získate zľavu 15 %.

***Nasledujúce špeciálne ponuky môžete realizovať len prostredníctvom 
zástupcu Ivoclar.

Bluephase PowerCure
Bluephase G4

Bežná cena 
2.052 €

Akciová cena balíčka
1.752 €

Bežná cena 
1.590 €

Akciová cena balíčka
1.410 €

Zakúpením Bluephase G4*** a súčasne pri vrátení 
starej polymeračnej lampy získate zľavu 11 %.

75618

75619

15%
UŠETRÍTE

11%
UŠETRÍTE

1 x      Bluephase G4, 
100 – 240 V  
691254, 691261, 691258, 691268 (bežná cena 1.590 €)

ivoclar.com

Platnosť február – júl 2023
*** Tieto ponuky je možné realizovať len prostredníctvom zástupcu Ivoclar.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.



4 x    Evetric Refill 
1 x 3.5 g, A2 alebo A3 
639304 or 639305  (bežná cena 34,40 €)

1 x    Politip Refill*  
Balenie 6 ks 
533584, 533585, 533587, 533602, 533603 or 533604  
(bežná cena 18,30 €)

27/2023

Bežná cena 
155,80 €

Akciová cena balíčka
137,50 €

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG.

Platnosť február – júl 2023

ivoclar.com

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.

11%
UŠETRÍTE

Bežná cena 
213,70 €

Akciová cena balíčka
179,30 €

26/2023

1 x     Cention Forte  Kit 
 740832  (Bežná cena 179.30 €)

    Obsah:     50 x  Cention Forte,  0.3 g 
   1 x  Cention Primer,  6 g

1 x     Evetric Refill* 1 x 3.5 g, A2 alebo A3 
639304 or 639305 (bežná cena 34,40 €)

Cention® Forte
& Evetric

Evetric
& Politip

16%
UŠETRÍTE



SpeedCEM Plus 
& Ivoclean

2 x     SpeedCEM Plus Refill 9 g 
akýkoľvek odtieň 
681710 – 681712 (bežná cena 152,90 €)

1 x     Ivoclean Refill 5 g*  
637568 (bežná cena 47,90 €)

29/2023

Bežná cena 
353,70 €

Akciová cena balíčka
305,80 €

Bežná cena 
903,30 €

Akciová cena balíčka
788,70 €

31/2023

6 x      Variolink Esthetic DC Refill,   
 5 g,  akýkoľvek odtieň  
666117 – 666121 (Bežná cena 131,50 €)

1 x     Monobond Plus Refill, 5 g* 
 626221 (Bežná cena 114,60 €)

12%
UŠETRÍTE

Variolink Esthetic & 
Monobond Plus

13%
UŠETRÍTE

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG.

Platnosť február – júl 2023

ivoclar.com

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.



Bežná cena 
823,90 €

Akciová cena balíčka
746,80 €

34/2023

7 x     IPS Empress CAD CEREC/inLab, bal. 5 ks, 
 HT & LT (veľ. I10, I12, C14) akýkoľvek odtieň 
         602510-602518, 602520-602528, 602557-602565, 602582-602585,  
                602567-602575, 602587-602590 (Bežná cena 106,70 €)

1 x    OptraGloss Ceramic Kit* 
        684555 (Bežná cena 77,10 €)

9%
UŠETRÍTE

Tovar označený * zasiela priamo firma Ivoclar Vivadent AG                   1 CEREC/inLab nie je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ivoclar Vivadent AG.  

Platnosť február – júl 2023

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Právo na zmeny a možné chyby vyhradené. Ponuky sú platné do 31. júla 2023 alebo do vypredania zásob. Nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Vaša objednávka vrátane vašich údajov bude predložená predajcovi a po uzatvorení zmluvy medzi vami a predajcom 
ohľadom cien a podmienok bude považovaná za záväznú. Špeciálna ponuka je k dispozícii len u spolupracujúcich predajcov (dentálnych distribútorov).

Spoločnosť Ivoclar Vivadent spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníka, spracúvania objednávok a marketingové účely v rámci vlastných 
bežných obchodných aktivít, prípadne v spolupráci s pridruženými spoločnosťami (zoznam je k dispozícii na http://www.ivoclar.com/group). Máte právo vzniesť 
proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek námietky kontaktovaním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V prípade námietky budú vaše osobné údaje 
vymazané, ak nie je zákonom stanovené tieto údaje uchovávať po dlhší čas.

INFORMÁCIE & KONTAKTY:

Pavol Medár
obchodný manažér  
pre Ivoclar na Slovensku

Tel. +421 905 775 585
pavol.medar@ivoclar.com
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23 Ivoclar Vivadent GmbH | Tech Gate Vienna | Donau-City-Straße 1 | A-1220 Wien 
Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

ivoclar.com

IPS Empress CAD &
OptraGloss Ceramic Kit


