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Velja od februarja do konca julija 2023

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG. ** Izjema pri peči: garancijski rok je 1500 ur pečenja ALI garancijski rok peči

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           Posebna cena paketa 
         EUR 11.315,00            EUR 9.985,00     

       Skupna priporočena cena           Posebna cena paketa 
       EUR 14.540,00              EUR 13.210,00     

do 

12%
Ugodnost  

pri ceni

76067

  1 x      Programat EP 3010 G2 
 2 leti garancije **

      747831  (priporočena cena za kos  EUR 9.985,00)

  1 x      Vakuumska črpalka VP5 * 
 2 leti garancije

  666308  (priporočena cena za kos  EUR 1.330,00)

76066

  1 x      Programat EP 5010 G2 
 3 leta garancije**

      747833  (priporočena cena za kos  EUR 13.210,00)

  1 x      Vakuumska črpalka VP5 * 
 2 leti garancije

  666308  (priporočena cena za kos  EUR 1.330,00)

Programat® G2 
Paketa ugodnosti



Velja od februarja do konca julija 2023

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG. ** Izjema pri peči: garancijski rok je 1500 ur pečenja ALI garancijski rok peči

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 5.866,50

Posebna cena paketa
EUR 4.995,00

Skupna priporočena cena 
EUR 8.025,00

Posebna cena paketa
EUR 6.695,00

Skupna priporočena cena 
EUR 9.940,00

Posebna cena paketa
EUR 8.610,00

do 

17%
Ugodnost  

pri ceni

76070 76069 76068

  1 x      Programat  
P 310 G2 
 2 leti garancije**

           747825  (priporočena cena za kos  EUR 4.995,00)

  1 x      Vakuumska črpalka 
VP3 easy * 
 2 leti garancije 

594554  (priporočena cena za kos  EUR 871,50)

  1 x      Programat  
P 510 G2 
 3 leta garancije**

           747827  (priporočena cena za kos  EUR 6.695,00)

  1 x      Vakuumska črpalka 
VP5 * 
 2 leti garancije 

666308  (priporočena cena za kos  EUR 1.330,00)

  1 x      Programat  
P 710 G2 
 3  leta garancije**

           747829  (priporočena cena za kos  EUR 8.610,00)

  1 x      Vakuumska črpalka 
VP5 * 
 2 leti garancije 

666308  (priporočena cena za kos  EUR 1.330,00)

Programat® G2 
Paketi ugodnosti



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.

14%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 1.227,90

Posebna cena paketa
EUR 1.050,00

75113

76150

10 x     IPS e.max Press  Refill,  5 kosov vsak,  katera koli barva
           (priporočena cena za kos  EUR 105,00)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg *

          685585  (priporočena cena za kos  EUR 147,50)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *

          685587  (priporočena cena za kos  EUR 30,40)

IPS e.max® Press  
Ugodnost pri ceni



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.

9%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 8.555,00

Posebna cena paketa
EUR 7.764,00

76071

1 x       IvoBase Injector,   100 – 240 V
        628518  (priporočena cena za kos  EUR 7.525,00)

1 x       IvoBase  
High Impact  Kit,  katera koli barva  
20 x  30 g Polymer,  20 x  20 ml Monomer,  
lijaki, voščene komponente, spatula, 
60 ml ločevalne tekočine, prezračevalni filtri

        628889-628893 ali 640933  
    (priporočena cena za kos  EUR 239,00)

2 x       IvoBase Flask Set *

        639959  (priporočena cena za kos  EUR 395,50)

IvoBase®   

Sistemska ponudba



Velja od februarja do konca julija 2023

** Naročanje samo pri prodajnih predstavnikih.

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 5.018,50

Posebna cena paketa
EUR 4.189,25

76170

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
vklj. s pladnjem za predmete, držalom krone in 
setom dodatne opreme 

704458  (priporočena cena za kos EUR 4.200,00)

1 x       SR Nexco Paste  
Starter Kit A–D**

        640399  (priporočena cena za kos EUR 818,50)

Naročite paket za strjevanje 
kompozitov s svetlobo

in pridobite 10 % popusta za strjevalno 
napravo in 50 % popusta za Starter Kit.**

Paket za strjevanje  
kompozitov s svetlobo



Velja od februarja do konca julija 2023

** Naročanje samo pri prodajnih predstavnikih.

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.

76171

Naročite paket po meri za  
strjevanje kompozitov s svetlobo

in pridobite 10 % popusta za strjevalno  
napravo in 25 % popusta za material SR 
Nexco.**

Skupna priporočena cena 
EUR 4.792,00

Posebna cena paketa
EUR 4.224,00

Primer paketa 
20x  SR Nexco Paste Gingiva 

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
vklj. s pladnjem za predmete, držalom krone 

in setom dodatne opreme

        704458  (priporočena cena za kos EUR 4.200,00)

20 x       SR Nexco 
material po vaši izbiri** 
Izbirate lahko med: 
–  SR Nexco  Opaquer,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Liner,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Paste Dentin,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Paste Incisal,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Paste Gingiva,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Paste Intensive Gingiva,  katera koli barva 
–  SR Nexco  Paste Basic Gingiva,  katera koli barva

Paket po meri za  
strjevanje kompozitov s 
svetlobo



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.

Stratos®  – 
zaupajte izkušnjam

76153

76152

76154

1 x     Stratos 200,  osnovni model
        536381  (priporočena cena za kos  EUR 986,50)

1 x     Asortiment skupnih vstavkov *
        536384  (priporočena cena za kos  EUR 121,00)

1 x     Stratos 100,  osnovni model
        576820  (priporočena cena za kos  EUR 506,00)

1 x     Zadrževalni bloki osnove, 10 kosov*

        536405  (priporočena cena za kos  EUR 48,90)

1 x     Stratos 300,  osnovni model
        576821  (priporočena cena za kos  EUR 1.245,00)

1 x     Stratos case *
        583673  (priporočena cena za kos  EUR 177,50)

Skupna priporočena cena 
EUR 1,107,50

Posebna cena paketa
EUR 986,50

Skupna priporočena cena 
EUR 544,90

Posebna cena paketa
EUR 506,00

Skupna priporočena cena 
EUR 1.422,50

Posebna cena paketa
EUR 1.245,00

11%
Ugodnost  

pri ceni

9%
Ugodnost  

pri ceni

12%
Ugodnost  

pri ceni



Velja od februarja do konca julija 2023

* Prejmete neposredno iz podjetja Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

20%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 249,50

Posebna cena paketa
EUR 199,60

28/2023

 4 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3g
           667675, 667685 ali 667813 (priporočena cena za kos  EUR 49,90)

  1 x     Ivocolor Glaze/Glaze Fluo,  3 g *

          667690 and 667691  (priporočena cena za kos  EUR 49,90)

IPS Ivocolor 
Ugodnost pri ceni

 5 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3 g
           667675 - 667685, 667813 (priporočena cena za kos  EUR 49,90)

  1 x     Ivocolor Mix Liquid allround,  15 ml*

          667694  (priporočena cena za kos  EUR 35,25)

12%
Ugodnost  

pri ceni

Skupna priporočena cena 
EUR 284,75

Posebna cena paketa
EUR 249,50

09/2023

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 304,90

Posebna cena paketa
EUR 270,60

Skupna priporočena cena 
EUR 414,25

Posebna cena paketa
EUR 364,35

07/2023

 7 x     IPS e.max Ceram Dentin/Incisal, 20 g, katera koli barva
           596958 - 596973, 602456 - 602459 (priporočena cena za kos  EUR 52,05) 

 1 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3 g*

           667675 - 667685, 667813 (priporočena cena za kos  EUR 49,90)

IPS e.max Ceram 
Ugodnost pri ceni

12%
Ugodnost  

pri ceni

11%
Ugodnost  

pri ceni

33/2023

3 x     IPS InLine System Opaquer, 3 g 
593160-593175 (priporočena cena za kos  EUR 33,90)

3 x     IPS InLine Dentin, 20 g
        602972-602975 (priporočena cena za kos  EUR 34,30)

2 x     IPS InLine Incisal, 20 g 
593146-593148 (priporočena cena za kos  EUR 33,00)

1 x     IPS InLine Dentin, 20 g*

   602972-602975 (priporočena cena za kos  EUR 34,30)

IPS InLine®

Posebni paket

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.



Skupna priporočena cena 
EUR 809,50

Posebna cena paketa
EUR 714,00

Skupna priporočena cena 
EUR 893,50

Posebna cena paketa
EUR 798,-

12%
Ugodnost  

pri ceni

35/2023

3 x     IPS e.max Press 5 kosov 
katera koli translucenca in barva

        (priporočena cena za kos EUR 105,00)

2 x     Multilink Hybrid Abutment Refill HO 0
        647182 (priporočena cena za kos 199,50)

1 x     Monobond Plus Refill, 5g* 
        626221 (priporočena cena za kos 95,50)

Multilink & Monobond Plus
Posebni paket

11%
Ugodnost  

pri ceni

30/2023

4 x     Multilink Hybrid Abutment Refill HO 0 
          647182 (priporočena cena za kos  EUR 199,50)

1 x    Monobond Plus, 5g* 
        626221 (priporočena cena za kos  EUR 95,50)

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.
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23 Ivoclar Vivadent GmbH | Tech Gate Vienna | Donau-City-Straße 1 | A-1220 Wien 
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ivoclar.com


