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Za dodatne informacije kontaktirajte:

Prodajni predstavnik
Sasa Pavlič 
Tel. +386 41 993 778
sasa.pavlic@ivoclar.com

Sales Manager Slovenia
Božo Koleša
Tel. +386 51 335 971
bozo.kolesa@ivoclar.com

Posebne ponudbe  
za zobozdravnike

Od februarja do  
konca julija 2023

Ustvarite visoko
kakovostno
estetiko.
Postanite čim
bolj učinkoviti.



* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG. 
*** Ekskluzivna ponudba – velja samo ob naročilu pri prodajnem zastopniku podjetja Ivoclar. 

Velja od februarja do konca julija 2023

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

46%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 150,35

Posebna cena paketa
EUR 80,80

76130

2 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 kosov 
745762  (priporočena cena za paket  EUR 40,40)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill*,   2 ml 
665156  (priporočena cena za paket  EUR 69,55)

Adhese® Universal
Pametni paket***

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8,5 g Syringe 
746963  (Priporočena cena za paket  EUR 91,80)

 1 x     iste vrste* če vrnete konkurenčni izdelek

19/2023

ZirCAD Cement:   

Kupite 2x ZirCad Cement Refill. Drugega dobite brezplačno, če vrnete  
isto količino konkurenčnih cementov.***

ZirCAD® Cement 
Posebna ponudba***



Velja od februarja do konca julija 2023

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

18%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 225,45

Posebna cena paketa
EUR 185,05

Skupna priporočena cena od 
EUR 225,65

Posebna cena paketa od
EUR 185,25

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  (priporočena cena za paket  EUR 115,50)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (priporočena cena za paket  EUR 69,55)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 kosov * 
745762  (priporočena cena za paket  EUR 40,40)

2 x      Tetric Prime  Refill,   
 3 g,  katera koli barva  
706607, 706610, 706611, 706612, 706613, 706615, 

706619, 706621 ali 706622  

(priporočena cena za paket  EUR 57,85/EUR 61,75)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (priporočena cena za paket  EUR 69,55)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 kosov * 
745762  (priporočena cena za paket  EUR 40,40)

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

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.
*** Ekskluzivna ponudba – velja samo ob naročilu pri prodajnem zastopniku podjetja Ivoclar. 

Velja od februarja do konca julija 2023

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

25%
Ugodnost  

pri ceni

76132

Ko se srečata preprostost in estetika –
idealno za sprednje in zadnje zobe.

3 x      Tetric Prime ali Tetric PowerFill ali 

  Tetric EvoFlow ali Tetric PowerFlow,  katera koli barva 

 1 x     iste vrste*, če vrnete konkurenčni izdelek 

Tetric® Line 
Ponudba 3 + 1***



1 x      Bluephase PowerCure,   
100 – 240 V  
667092 (priporočena cena za paket EUR 1.710,00)

1 x      Bluephase G4, 
100 – 240 V  
691254, 691261, 691258, 691268 (priporočena cena za paket EUR 1.325,00)

Vrnite polimerizacijsko lučko, ki jo uporabljate sedaj, in začnite uporabljati Bluephase® PowerCure! 

Ali želite izkoristiti zanesljivost, brezskrbno polimerizacijo, kratke polimerizacijske čase  
in še veliko več?

Sedaj imate priložnost. Vrnite vašo staro polimerizacijsko lučko*** in  
pridobite popust pri nakupu vaše nove lučke Bluephase PowerCure.

Ali imate vrhunsko  
polimerizacijsko lučko?***

Skupna priporočena cena 
EUR 1.710,00

Posebna cena paketa
EUR 1.460,00

Skupna priporočena cena 
EUR 1.325,00

Posebna cena paketa
EUR 1.175,00

EUR 250,00
Posebna

ugodnost

EUR 150,00
Posebna

ugodnost

Vrnite vašo staro polimerizacijsko lučko*** in pridobite  
popust pri nakupu nove lučke Bluephase G4.

75618

75619

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.
*** Ekskluzivna ponudba – velja samo ob naročilu pri prodajnem zastopniku podjetja Ivoclar. 

Velja od februarja do konca julija 2023



4 x    Evetric Refill 
1 x 3.5 g, A2 ali A3 
639304 ali 639305   
(priporočena cena za paket EUR 31,25)

1 x    Politip Refill*  
A6, 1 pckg. 
533584, 533585, 533587, 533602, 533603 ali 533604  
(priporočena cena za paket EUR 15,25)

27/2023

Skupna priporočena cena 
EUR 140,25

Posebna cena paketa
EUR 125,00

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.

Velja od februarja do konca julija 2023

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

11%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 194,25

Posebna cena paketa
EUR 163,00

26/2023

1 x     Cention Forte  Kit 
 740832  (priporočena cena za paket  EUR 163,00)

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

1 x     Evetric Refill* 1 x 3.5 g, A2 ali A3 
639304 ali 639305 (priporočena cena za paket EUR 31,25)

Cention® Forte
& Evetric

Evetric
& Politip

16%
Ugodnost  

pri ceni



Profesionalno čiščenje 
pred cementiranjem

2 x     SpeedCEM Plus Refill 
9 g, barve po vaši izbiri 
681710,681711 ali 681712 (priporočena cena za kos EUR 139,00)

1 x     Ivoclean Refill 5 g*  
637568 (priporočena cena za kos EUR 39,90)

29/2023

Skupna priporočena cena 
EUR 317,90

Posebna cena paketa
EUR 278,00

Skupna priporočena cena 
EUR 812,50

Posebna cena paketa
EUR 717,00

31/2023

6 x      Variolink Esthetic DC Refill,   
 5 g,  katera koli barva  
666117WW - 666121WW (priporočena cena za kos   

EUR 119,50)

1 x      Monobond Plus* 
626221 (priporočena cena za kos  EUR 95,50)

12%
Ugodnost  

pri ceni

Variolink Esthetic & 
Monobond Plus

13%
Ugodnost  

pri ceni

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.

Velja od februarja do konca julija 2023

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.



Skupna priporočena cena 
EUR 686,54

Posebna cena paketa
EUR 622,30

34/2023

7 x     IPS Empress CAD CEREC/inLab, katera koli barva 
         602510-602518 ali 602520-602528 ali 602557-602565 ali 602582-602585  
                ali 602567-602575 ali 602587-602590 (priporočena cena za kos  EUR 88,90)

1 x    OptraGloss Ceramic Kit* 
        684555 (priporočena cena za kos EUR 64,24)

9%
Ugodnost  

pri ceni

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.                  1 CEREC/inLab ni registrirana blagovna znamka podjetja Ivoclar Vivadent AG.

Velja od februarja do konca julija 2023

ivoclar.com

Vse navedene cene so priporočene prodajne cene z DDV-jem ter so lahko napačne oz. se utegnejo spremeniti. Ponudbe veljajo do 31. julija 2023 oz. do razprodaje 
zalog. Preverite, ali so izdelki na voljo v vaši državi. Teh ponudb ni mogoče kombinirati z ločenimi prodajnimi akcijami. Naročilo bo skupaj z vašimi osebnimi podatki 
posredovano vašemu izbranemu prodajalcu. Vaše naročilo je zavezujoče šele po podpisu pogodbe s prodajalcem, in sicer v skladu s cenami in pogoji, dogovorjenimi 
med vami in prodajalcem. Posebne ponudbe so na voljo samo pri prodajalcih, ki sodelujejo v tej prodajni kampanji.

Ivoclar Vivadent GmbH Vienna obdeluje vaše osebne podatke z namenom omogočanja prodajne podpore strankam, obdelave naročil in trženja v sklopu svojih 
običajnih poslovnih aktivnosti, po potrebi v sodelovanju s svojimi podružnicami (na voljo na: http://www.ivoclar.com/group). Imate pravico kadar koli ugovarjati tej 
obdelavi, tako da se obrnete na e-naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com. V primeru ugovora bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če ni njihova hramba 
zakonsko določena.

Klinično  
preverjeni bloki
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ivoclar.com


