
•  Promo Code: RKS-0330

•  In aanmerking komende locaties: EMEA

•  Deze promo is geldig voor alle EMEA RUCKUS Networking Solution Providers

•  Looptijd: 1 januari 2021 – 30 juni 2022

In aanmerking komende producten & SKUs

•  Wireless: 45% korting op Ruckus Cloud-producten, 59% korting op alle andere toegangspunten, controllers, accessoires en 
softwarelicenties. Support and services komen niet in aanmerking. Alle gebundelde Cloud SKU's zijn uitgesloten en alle RWED-
opleidingen SKU's zijn uitgesloten. Alle Wi-Fi 5 AP's en SmartZone SKU's zijn ook uitgesloten.

• Als de klant bij dezelfde bestelling een ICX-switch bestelt, wordt de Access Point-korting verhoogd naar 62% korting. Een 
bestelling kan bijvoorbeeld twee R550's met een korting van 62%*, een R550-controller met een korting van 59%* en een ICX 
7150-korting bevatten met of Deal Registration of een toepasselijke actiekorting.

•  PRO-TIP: Maak gebruik van de EMEA Velocity-promotie voor kortingen op bedrade producten. Bezoek de RUCKUS Partner 
Portal voor details.

Voorwaarden

• Bestellingen van Solution Providers aan de Ruckus-distributeur moeten de promotiecode RKS-0330 en de naam en het 
volledige adres van de eindgebruiker bevatten voor elke bestelling die gebruikmaakt van deze promotie.

• Eindgebruiker moet een klant in de onderwijssector zijn in het basis-, secundair- of hoger onderwijs.

• Dealregistratie is vereist.

EMEA EDU Promotion

Overview
Speciale prijzen zijn beschikbaar voor geselecteerde Ruckus producten voor verkoop aan EMEA-klanten in het basis-, secundair- en 
hoger onderwijs.

Bekijk alle andere lopende Ruckus-acties op de website van Alcadis.

https://partners.ruckuswireless.com/
https://alcadis.nl/onze-merken/ruckus/lopende-ruckus-acties/#:~:text=Deze%20promo%20biedt%20speciale%20kortingen,nu%20belangrijker%20is%20dan%20ooit.


Terms & Conditions

• De RUCKUS Networking Solution Provider moet geautoriseerd zijn in de EMEA GEO.

• Een goedgekeurd dealregistratienummer is vereist.

• De factuurdatum moet binnen de actieduur vallen (1 januari 2021 - 30 juni 2022).

• Alleen in aanmerking komende SKU's krijgen de promotiekorting (geen support- of service-SKU's).

• Kortingen voor producten besteld met behulp van deze promotie kunnen niet worden gecombineerd met speciale prijzen 
(DDO's, SPA's) of andere kortingen voor dezelfde producten.

• Deze promotie kan om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving door CommScope en Alcadis worden gewijzigd 
en/of beëindigd.

CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om alle voordelen in te houden als de Partner een deel van zijn 
partnerovereenkomst niet naleeft, of als de account van de Partner geen goede reputatie heeft. Het CommScope PartnerPRO-netwerk 
kan naar goeddunken van CommScope worden gewijzigd of geannuleerd. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
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