Mówiąc
krótko:
Wydajność

Promocje
laboratorium
digital
wrzesień - grudzień 2021

Making People Smile

Skoordynowane
materiały
i rozwiązania
dla uzupełnień
i protez
wykonywanych
cyfrowo

IPS e.max Ceram
& IPS Ivocolor
®

75580

18 x  IPS e.max Ceram, 20 g, kolor do wyboru

Dentin, Power Dentin, Incisal, Power Incisal, Transpa lub Transpa Incisal
(cena katalogowa 203 PLN)

  1 x  IPS Ivocolor Intro Kit *
740321 (cena katalogowa 966 PLN)

cena katalogowa

4 621 PLN

cena promocyjna

3 474 PLN

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG.

ivoclarvivadent.com

zyskaj

25%

IPS e.max Ceram
Selection
®

zyskaj

75573

1 x   IPS e.max Ceram Selection Kit
684732 (cena katalogowa 1 038 PLN)

1 x   IPS e.max Ceram Selection
Shade Guide *
685944 (cena katalogowa 244 PLN)

23%
cena katalogowa

1 283 PLN

cena promocyjna

985 PLN

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG.

ivoclarvivadent.com

IPS Ivocolor

®

75577

1 x   IPS Ivocolor Starter Kit
667649 (cena katalogowa 2 230 PLN)

zyskaj

20%

cena katalogowa

2 230 PLN

cena promocyjna

1 784 PLN

75578

1 x   IPS Ivocolor Essence Kit
667650 (cena katalogowa 2 579 PLN)

zyskaj

25%

cena katalogowa

2 597 PLN

cena promocyjna

1 948 PLN

75579

1 x   IPS Ivocolor Shade Kit
667651 (cena katalogowa 3 056 PLN)

ivoclarvivadent.com

zyskaj

25%

cena katalogowa

3 056 PLN

cena promocyjna

2 292 PLN

Zarejestruj
się

The Live Experience Tour 2021
Spotkajmy się w Europie

Zapraszamy do Łodzi ( Hala maszyn EC1) w dn. 17-18 września na bezpłatne wykłady połączone
z interaktywną wystawą, gdzie przy poczęstunku i w miłej atmosferze spotkamy się z kolegami
z branży i porozmawiamy o najnowszych technologiach i nowościach produktowych.
Jeżeli skorzystają Państwo z naszej promocji to:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w promocji
Promocje zawarte w gazetce obowiązują od 1 września do 31 grudnia 2021r. lub do wyczerpania zapasów.
Zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
Zamieszczone ceny promocyjne to sugerowane, niewiążące ceny z VAT.
Cena przekreślona oznacza sugerowaną przez Dostawcę cenę detaliczną. Wartość procentowa oznacza procentową wartość obniżki w relacji do sugerowanej ceny detalicznej.

Przedstawiciele handlowi Technical Ivoclar Vivadent
Rafał Bandosz
+48 601 166 393,
rafal.bandosz@ivoclarvivadent.com
woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zach. część zachodniopomorskiego

Kinga
Denc

Kinga Denc - obecnie przebywa na urlopie
macierzyńskim
+48 607 211 152,
kinga.denc@ivoclarvivadent.com
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wsch. część zachodniopomorskiego,
zach. część warmińsko-mazurskiego

Konrad
Kamieniecki

Rafał
Bandosz

Tomasz Kabala
+48 601 332 403,
tomasz.kabala@ivoclarvivadent.com

woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
płd. część mazowieckiego

Tomasz
Kabala

Marta
Lutyńska-Skoczylas

Konrad Kamieniecki
+48 697 800 982,
konrad.kamieniecki@ivoclarvivadent.com
woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie,
wsch. część warmińsko-mazurskiego,
wsch. część wielkopolskiego

Marta Lutyńska-Skoczylas
+48 607 200 687,
marta.lutynska@ivoclarvivadent.com
woj. opolskie, śląskie, małopolskie
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