
PROMOCJE  IVOCLAR VIVADENT CLINICAL
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020

4 x Tetric EvoFlow 2g dowolny kolor

1 x OptraGloss Composite Kit*                     +

1 x Multilink Automix 9g dowolny kolor

1 x  Multilink Primer A+B 2x3 g*                     +

1 x Evetric Assortment 8x3,5g

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez lekarza dowodu zakupu
 na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

1 x  Evetric System Kit 4x3.5g /Evetric Bond                          +

cena promocyjna

600 PLN
    cena cennikowa
          887 PLN

    oszczędzasz

287 PLN

cena promocyjna

790 PLN
    cena cennikowa
        1 375 PLN

    oszczędzasz

585 PLN

cena promocyjna

760 PLN
    cena cennikowa
        1 175 PLN

    oszczędzasz

415 PLN



Bluephase Style 20i

jeszcze taniej przy zwrocie starej lampy
dowolnego producenta!

trade-in

przy zakupie dowolnych materiałów z czterech grup produktowych: 
wypełnienia, bondy, cementy, profilaktyka na kwotę 7 000 PLN brutto
lampę wyślemy do gabinetu bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG!**

**Warunkiem otrzymania lampy polimeryzacyjnej jest przesłanie do firmy Ivoclar-Vivadent Polska
max. dwóch faktur potwierdzających zakup na kwotę 7 000zł. Promocja dotyczy faktur wystawionych
w czasie trwania promocji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami DS.

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) 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 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  października do 31 grudnia 2020r. 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 pZamieszczone 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.

   cena promocyjna

4 200 PLN
        cena cennikowa
            7 463 PLN

      oszczędzasz

3 263 PLN

   cena promocyjna

3 312 PLN
       


