Nabídka
Pragodent 2018
18. – 20. 10. 2018

Těšíme se na vás na stánku

JARIDENT s.r.o.

Na stáncích si navíc můžete nechat ZDARMA
OTESTOVAT vaši polymerační lampu nezávislým
přístrojem checkMARC® od BlueLight Analytics™.

3M Česko, spol. s r.o.
Oral Care Solutions Division
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4

www.3M.cz/dental
My uMíMe zuby

Nakupte na veletrhu Pragodent výrobky 3M v následujících hodnotách
a využijte mimořádnou jednorázovou nabídku
1. Kategorie
6 000,- CZK vč. DPH
Hedvábný šátek

2. Kategorie
17 000,- CZK vč. DPH

3. Kategorie
30 000,- CZK vč. DPH

Kávovar Nespresso Krups Essenza
Mini XN 1108

Kávovar Nespresso De´Longhi
EN350.G

Kávovar na kapsle (tlak 19 bar),
ultra-kompaktní, funkce
FLOW STOP, rychlý
ohřev za 25 s, režim
nízké spotřeby energie
po 3 min, včetně
14 různých kapslí
kávy Nespresso.

Kávovar na kapsle v moderním designu,
pět velikostí šálku, chytrá aplikace
Nespresso
(kontrola zásob
kapslí), LED
kontrolky.

nebo

nebo

nebo

3M balíček

Přenosný reproduktor JBL Charge 3

InkPad 3, Pocket book

Ochranné brýle, hřejivý
polštářek ColdHot Teddy,
Post-it.

Skvělý zvuk, krásný design a 20 hodin
přehrávání. Voděodolný, možnost dobíjet
smartphony, připojení přes bluetooth.

Čtečka elektronických
knih s 7,8“ E Ink Carta
displejem, technologie
SmartLight, individuální
nastavení intenzity
a barvy nasvícení,
funkce Text to Speech
(umí psaný text převést
na mluvené slovo).

Ručně malovaný
hedvábný šátek
v různých
barevných
a grafických
designech, každý
kus je originál.

* Odměnu prodejní kategorie 6 000 Kč obdrží    
zákazník na místě veletrhu, odměny v dalších
kategoriích dodatečně, max. do 10 pracovních
dní po skončení akce.

4. Kategorie
80 000,- CZK vč. DPH
Apple iPhone 8 (64 GB)
Jeden z nejvýkonnějších telefonů
dnešní doby, nejrychlejší čip A11 Bionic,
bezdrátové nabíjení a dvojnásobně větší
úložiště, elegantní skleněný design, do
kterého nepronikne ani voda, ani prach.

Nabídka platí pro objednávky uzavřené s distributorem společnosti 3M na místě veletrhu Pragodent v termínu od 18. – 20. 10. 2018.
Promoční nabídka je platná po předložení objednávky zástupci společnosti 3M přímo na veletrhu Pragodent. Nabídku lze kombinovat se
všemi aktuálními promo nabídkami s výjimkou nabídky přístrojů 3M poskytovanou společností 3M Česko, spol. s r.o.

