Η ροή εργασίας
για άμεσες
α ποκα τα στά σεις

Προσφορές για
οδοντιάτρους
Ισχύει από Σεπτέμβριο 2021
έως τέλος Δεκεμβρίου 2021

Making People Smile

Όλα τα προϊόντα
για τις άμεσες αποκαταστατικές διαδικασίες
συντονίζονται άριστα μεταξύ τους και σας βοηθούν
να αυξήσετε την αποδοτικότητα της ροής εργασίας
σας - χωρίς συμβιβασμούς
στην αισθητική.

Tetric® Prime
Καινοτόμες Προσφορές
Βελτιώστε τον εξαιρετικό χειρισμό του Tetric Prime με τη στίλβωση ενός σταδίου του OptraGloss.

Δοκιμάστε το και θ α πεισθείτε!
75575

75576

3 x Tetric Prime Refill,

20x 0,25 γρ.,
α ποχρώσεις A1, A2,A3 ή A3,5
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 97,00 ευρώ)

1 x Σετ O ptraGloss για ρητίνες *
701870 (τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 52,80 ευρώ)

Συνολική τιμή καταλόγου 343,80 ευρώ Τιμή προσφοράς 291,00 ευρώ

3 x Tetric Prime Refill,

20x 0,25 γρ.,
αποχρώσεις A2 Οδοντίνη, A3.5 Ο δ ο ντίνη, A4, B1, B2 ,C2 ,T ή Λεύκα νσης L
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 98,90 ευρώ)

1 x Σετ O ptraGloss για ρητίνες *
701870 (τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 52,80 ευρώ)
Συνολική τιμή καταλόγου 349,50 ευρώ Τιμή προσφοράς 296,70 ευρώ

ΟΦΕΛΟΣ

15%

5 x Tetric Prime Refill,

3 γρ.,
α ποχρώσεις A1, A2,A3 or A3,5
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 52,9 5 ευρώ)

1 x Σετ O ptraGloss για ρητίνες *
701870 (τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 52,80 ευρώ)

Συνολική τιμή καταλόγου 317,55 ευρώ Τιμή προσφοράς 264,75 ευρώ

5 x Tetric Prime Refill,

3 γρ.,
αποχρώσεις A2 Οδοντίνη, A3,5 Ο δ ο ντίνη, A4, B1, B2 ,C2 ,T ή Λεύκα νσης L
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 54,00 ευρώ)

1 x Σετ O ptraGloss για ρητίνες *
701870 (τιμή κα ταλόγου α νά τεμά χιο 52,80 ευρώ)
Συνολική τιμή καταλόγου 322,80 ευ ρώ Τιμή προσφοράς 270,00 ευρ ώ

ΟΦΕΛΟΣ

17%

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

Tetric® EvoFlow &
Tetric® PowerFlow
96

6 x Tetric EvoFlow Refill, 2 γρ.
οποιαδήποτε απόχρωση
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 34,35 ευρώ)

1 x Tetric PowerFlow Refill* ,2 γρ.
οποιαδήποτε απόχρωση

ΟΦΕΛΟΣ

14%

(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 33,35 ευρώ)
Συνολική τιμή καταλόγου 239,45 ευρώ

Ειδική τι μή προσφοράς 206,10 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Tetric® PowerFill &
Tetric® PowerFlow
111

4 x Tetric PowerFill Refill,3 γρ.,
οποιαδήποτε απόχρωση
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 50,00 ευρώ)

1 x Tetric PowerFlow Refill,* 2 γρ.,
οποιαδήποτε απόχρωση

ΟΦΕΛΟΣ

14%

(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 33,35 ευρώ)

Συνολική τιμή κα ταλόγου
233,35 ευ ρ ώ
Ειδική τιμή προσφοράς

200,00 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Evetric®
97

1 x Evetric Assortment,8 x 3,5 γρ.,
Αποχρώσεις A1, A2,A3 ili A3.5

ΟΦΕΛΟΣ

40%

640102 (τιμή τιμοκα ταλόγου 173,50 ευρώ)

Συνολική τιμή κα ταλόγου
288,50 ευ ρ ώ
Ειδική τιμή προσφοράς

173,50 ευρώ

1 x Evetric Syste m set,*

4 x 3,5 γρ.

/ Evetric B o n d
668409 (τιμή τιμοκα ταλόγου 115 ευρώ)

80

1 x Evetric Syste m set,4 x 3,5 γρ.
/ Evetric B o n d
668409 (τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 115 ευρώ)

2

x Tetric EvoFlow Refill, 2
γρ.* οποιαδήποτε απόχρωση
(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 34,35 ευρώ)

ΟΦΕΛΟΣ

37%

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

Συνολική τιμή κα ταλόγου
183,70 ευ ρ ώ
Ειδική τιμή προσφοράς

115 ευρώ

Bluephase G 4
Μ ε την αγορά υλικών Ivoclar Vivadent
αξία ς 2.500 ευρώ παίρνετε Δ Ω Ρ Ο
μ ία συσκευή Bluephase G 4 * σε ένα από
τα χρώματα επιλογής σ ας.
98

691254BE
691258BE
691261BE
69126 8 B E

Bluephase G 4
Bluephase G 4
Bluephase G 4
Bluephase G 4

100-240V
100-240V
100-240V
100-240V

μπλε
γκρι
π ρ άσινο
ροζ

(τιμή κα ταλόγου α νά τεμ. 1.225 ευρώ)

Ο Φ Ε ΛΟΣ

33%

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

Συνολική τιμή κα ταλόγου
3.725 ευ ρ ώ
Ειδική τιμή προσφοράς

2.500,00 ευρώ

Cention ® Forte –
δοκιμάστε χωρίς ρίσκο
75593

1 x Σετ C ention Forte * * *
740832 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 145,00 ευρώ)

Περιεχό μ ενα: 50 x C ention Forte, 0,3 γρ.

1 x C ention Primer, 6 γρ.

Δοκιμάστε το νέο βασικό εμφρακτικό υλικό μ α ς χωρίς κίνδυνο!

Παραγγελία
χω ρ ίς ρίσκο:

100 %

ικανοποίηση
ή επιστροφή
χρημάτων!

Π α ρ αγγείλετε το Σετ Cention Forte κα ι δοκιμά στε
το υλικό στο ιατρείο σας. Η αντοχή σε κάμψη, η φυσική
εμφάνιση και η απελευθέρωση ιόντων όταν χρειάζεται
κά νουν τη δια φορά!
Ω σ τόσο,εά ν δεν είστε ικα νοποιημένοι
μ ε το προϊόν,μπορείτε να επιστρέψετε
το πακέτο εντός 30 η μερών α πό την
α γο ρ ά του * * * κα ι θ α εξα σφαλίσετε
πλήρη επιστροφή χρημά τω ν.

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* * * Χειρισμός επιστροφών μέ σω αντιπροσώπων πωλήσεων ή αντιπροσώπων της Ivoclar Vivadent.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

Silamat® S6
& Cention ® Forte
75569

1 x Silamat S6,

100 –240 V

602286 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 643,50 ευρώ)

Αγοράστε τ ώ ρ α το Silamat S6
κα ι αποκτήστε το νέο Σετ Cention
Forte δωρεά ν

1 x Σετ C ention Forte *
740832 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 145,00 ευρώ)

Περιεχό μ ενα: 50 x C ention Forte, 0,3 γρ.

1 x C ention Primer, 6 γρ.

ΟΦΕΛΟΣ

18%

Συνολική τιμή κα ταλόγου

788,50 ευρώ
Τιμή ειδικής προσφοράς

643,50 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Ό λ α ό σ α χρειάζεστε
για έμμεσες
αποκαταστάσεις
Ακίνητες αποκαταστάσεις
Προσφορές για οδοντίατρους
Ισχύει από Σεπτέμβριο 2021 έως τέλος
Δεκεμβρίου 2021

Making People Smile

Ο ιδανικός συνεργάτης
για έναν ισχυρό δεσμό
75570

ΟΦΕΛΟΣ

18%

6 x Tetric C A D για C E R EC /inLab 1,
5 τεμαχίων, C14, σε οποιαδήποτε απόχρωση
και διαφάνεια (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 124,00 ευρώ)

1 x Variolink Esthetic D C Refill,
9 γρ., σε οποιαδήποτε απόχρωση *
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 168,50 ευρώ)

Συνολική τιμή κα ταλόγου

912,50 ευρώ
Πλεονέκτημα τιμής

744,00 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

1

Το CEREC/inLab δεν αποτελεί σ ή μ α κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Το Variolink® γίνεται
Universal - καθολικής
χρήσης
75553

2 x Variolink Esthetic D C Refill,
9 γρ., οποια δήποτε α πόχρωση
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 168,50 ευρώ)

1 x Adhese Universal D C Μ ονώ ν δόσεω ν Refill,
25 x 0,1 γρ., μ έγεθος Regular ή Ενδο *
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 64,50 ευρώ)

Τελική τιμή κα ταλόγου

401,50 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

337,00 ευρώ

ΟΦΕΛΟΣ

16%

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Συνδυασμός απόδοσης
και αισθητικής
75568

6 x IPS Emp ress C A D Multi
για C E R EC /inLab 1,

ΟΦΕΛΟΣ

19%

5 τεμαχίων, οποιαδήποτε απόχρωση, οποιοδήποτε
μέγεθος (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 89,00 ευρώ)

1 x Monobond Etch & Prime Refill
α νταλλακτικό, 5 γρ.*
673026 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 128,00 ευρώ)

Τελική τιμή κα ταλόγου

662,00 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

534,00 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

1

Το CEREC/inLab δεν αποτελεί σ ή μ α κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Από τις προσωρινές
στις μόνιμες
επιεμφυτευματικές
αποκαταστάσεις
75559

2 x IPS e.max CAD
για C E R EC /inLab 1,

ΟΦΕΛΟΣ

5 τε μα χίω ν, LT / A16,
οποια δήποτε α πόχρωση
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 271,50 ευρώ)

15%

1 x Telio C A D
για C E R EC /inLab 1,
3 τε μα χίω ν, LT / A16,
οποια δήποτε α πόχρωση *
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 98,40 ευρώ)

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

1

Το CEREC/inLab δεν αποτελεί σ ή μ α κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Τελική τιμή κα ταλόγου

641,40 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

543,00 ευρώ

Το αισθητικό
μπλοκ ρητίνης
75571

3 x Tetric C A D για C E R EC /inLab 1,
5 τεμαχίων, I12, οποιαδήποτε απόχρωση και διαφάνεια
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 124,00 ευρώ)

1 τε μ ά χιο του ίδιου προϊόντος δωρεά ν *

ΟΦΕΛΟΣ

25%

Τελική τιμή κα ταλόγου

496,00 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

372,00 ευρώ

Ισχύει α π ό Σεπτέμβριο 2021 έ ω ς τέλος Δεκεμβρίου 2021
* Τα προϊόντα θ α σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

1

Το CEREC/inLab δεν αποτελεί σ ή μ α κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτ ων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 31/12/2021 και
για όσο διαρκούν τ α αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με ξεχωριστές προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τ α δεδομένα σας θ α
προωθηθούν στον εμπορικό αντιπρόσωπο που επιλέξατε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετ ά τη σύναψη της σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές
και τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους που συμμετέχουν.
Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τ α προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εάν είναι απαραίτ ητο σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.
Σε περίπτωση ένστασης, τ α προσωπικά σας δεδομένα θ α διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.
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Oral Vision
•Μάγερ 13 104 38 Αθήνα
Tηλ: 210 77 55 900
•Τσιμισκή 34 546 23 Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310 253 800
www.oralvision.gr

Ivoclar Vivadent AG |
Bendererstr.2 |9494 Schaan |Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 |Fax +423 235 33 60

ivoclarvivadent.com

