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Specials
מבצעי סוף שנה

 of Excellence
YEARS



1מבצע

Gemini Bracket

All Rx Available

With

APC Flash-Free
Adhesive

קנה 20 סטים
קבל

Metal Orthodontic Solutions

* אין כפל מבצעים

 50%
הנחה

קנה 50 סטים
ב-50% הנחה

וקבל מתנה
APC FF FIT  40 צינוריות

 Transbond 2 קיטים ממשפחת 
 Ortholux Luminous LED מנורת 

קנה 100 סטים
ב-50% הנחה

וקבל מתנה



* ההנחה המקסימלית בקניית קלריטי ULTRA הינה 40% הנחה.   * אין כפל מבצעים

2מבצע

APC FF FIT 20 צינוריותAPC FF FIT 40 צינוריות

Transbond SEP/100 

   מתנה 

40 צינוריות APC FF FIT מתנה

NEW
*

קנה 10 סטים
ב-50% הנחה

וקבל מתנה

קנה 20 סטים
ב-50% הנחה

וקבל מתנה

קנה 5 סטים
ב-40% הנחה

וקבל מתנה

3M™ Clarity™ Ultra  



3מבצע

30% הנחה
Transbond Adhesives

 Flat Titanium Dead-Soft
Lingual Wire Reteiner

בקניית מינימום 3 יחידות

Pliers Forsus

ברכישת מבצע דבקים
קבל במתנה חוט לקיבוע



50% הנחה
4מבצע

Bands & Tubes
בקניית 100 יח ומעלה

Wires
בקניית 10 יח ומעלה

Elastics
בקניית 10 יח ומעלה



Practice confidently. 
Smile beautifully.

Easier wire changes 
without ligation and 
ligatures.

Wide ceramic door  
that assists rotational 
control with a broad 
mesial-distal span.

Passive or active 
on-demand.

Rotational control 
without adding 
accessories.

Present
3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets 

שכח את כל מה שהכרת,
מערכת Clarity Ultra משנה את כללי המשחק



No points. No hassle.
Just simply saving.

* קבלת מתנה מותנת בגובה ההחזר, במקרה שעלות המתנה גבוהה יותר, תוענק 
   השתתפות חלקית בגובה של עד 5%.

* ההטבה תינתן על בסיס חישוב שנתי בלבד.
* כל רכישות מבצעי סוף שנה 2018 יתווספו לחישוב השנתי של קניות לשנת 2019

זיכוי כספי

$
כניסה לכנס בחו"ל

FREE TICKET

  מנורת
Ortholux Luminous
LED Curing Light

Inn Office Course
בארץ או בחו"ל

OrthoClub Loyalty Program 2019

מקרה אינקוגניטו או 
קשתיות

עם OrthoClub זוכים לצבירה שנתית
שמעניקה מגוון מתנות או החזר כספי בגובה של עד 5%

קניות שנתיות
מעל ל- 50,000 ₪

LEVEL SILVER
קניות שנתיות

מעל ל- 100,000 ₪

LEVEL LUMINA
קניות שנתיות

מעל ל- 150,000 ₪

LEVEL ULTRA

* הטבות המועדון יוענקו לרוכשים בסך 50,000 ש"ח ומעלה בחישוב שנתי.
* הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ

* עפ"י תקנון החברה
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* הטקסט נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

SAVE THE DATES 2018

* המבצע תקף עד לתאריך 31.12.2018 או עד גמר המלאי. * המחירים הנקובים הינם הערכה בלבד ולפני מע"מ. * תשלום המבצעים עד 3 תשלומים.

World Events

Inn office course
hosted by Dr.Luis Carriere

March 8-9, 2019
Barcelona

הקדימו להרשם מספר המקומות מוגבל

smadar@intertec-ortho.com להרשמה ופרטים נוספים

Orthodontic Excellence & Technology


