






























Przedstawiciele handlowi technical Ivoclar - Vivadent

Rafał Bandosz
wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, zach. część 
zachodniopomorskiego.
Tel: +48 601 166 393

Tomasz Kabala
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, Radom, Siedlce.
Tel: +48 601 332 403

Marta Lutyńska
śląskie, małopolskie, opolskie.
Tel: +48 607 200 687
 
Kinga Denc
zach. część warmińsko – mazurskiego, pomorskie,  
kujawsko – pomorskie,  wsch. część zachodniopomorskiego.
Tel: +48 607 211 152
(Zastępstwo: wsch. część Rafał Bandosz, zach. część Patryk Szymajda)

Patryk Szymajda
wsch. część warmińsko – mazurskiego, mazowieckie  
(bez Radomia i Siedlec), łódzkie, podlaskie,  
wsch. część wielkopolskiego.
Tel: +48 721 050 005
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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 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 2020 do 31 stycznia 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.

Ivoclar – Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22 635 54 96
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.pl 

Producent
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL - 9494 Schaan
Lichtenstein
www.ivoclarvivadent.com

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska

Wszystkie webinary
w jednym miejscu

Ivoclar Vivadent Academy 

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

https://resources.ivoclarvivadent.com/lab/en/academy


