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2022-2023 EMEA EDU promotie 

Overview 
Er is een nieuwe en uitgebreidere aanbieding beschikbaar met speciale prijzen voor geselecteerde Ruckus producten voor verkoop aan 
EMEA-klanten in het basis-, secundair- en hoger onderwijs.

Promo Details 
• Promotie codes: Neem voor de promotie codes contact 

op met sales@alcadis.nl

• In aanmerking komende locaties: EMEA

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

• Looptijd: 1 oktober 2022– 21 juli 2023

2022–2023 EMEA EDU KORTINGEN 

Wireless 

Access Points (WiFi 6E) 
Access Points (WiFi 6) 
AP Licentie –of– AP Licentie+Support BUNDEL 
Wireless Accessories 
IoT 

Wired 

ICX 7150 
ICX Switches (Inclusief support bundel) 
ICX Licentie –of– ICX vSZ Licentie+Support BUNDEL 
Wired Accessories 
Optics 

Controllers SmartZone hardware 
vSZ, SZ RTU Licentie 

Subscriptions 

SmartZone AP Mgmt Licentie
+ Support + RUCKUS Analytics BUNDEL
RUCKUS Cloud & RUCKUS Analytics BUNDEL 
RUCKUS Cloud WiFi 
RUCKUS Cloud Switches 
RUCKUS Analytics 
CloudPath 

Discount Structure*

Neem voor meer informatie contact op met 
sales@alcadis.nl
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Terms & Conditions 
• Dit document is alleen ter informatie doeleinde en vormt geen aanbod van CommScope. 

• Deze promotie vervangt de vorrige EMEA EDU promotie, deze prijzen zijn dus niet langer beschikbaar. 

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

• EDU bundel SKUs zijn uitgesloten uit deze promotie omdat deze al afgeprijsd zijn voor educatie klanten. 

• In aanmerking komen: Authorized RUCKUS Networking Solution Providers 

• Deal registratie is verplicht.

• Deze promotie is gelimiteerd tot orders van Solution Provider’s met een orderdatum tussen 1 oktober 2022 tot  31 juli 2023.

• Solution Providers  moeten hun PO inschieten bij een geautoriseerde  RUCKUS Distributeur en deze moet aan het volgende voldoen:

o De PO bevat de naam en het adres van de eind klant. 

o De PO bevat de promotiecode 

• Deze promotie is wellicht niet te combineren met andere  RUCKUS promoties, programma's, aanbiedingen of MDDO.

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

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

• CommScope behoud zich het recht om alle voordelen in te houden als de Solution Provider niet voldoet aan een van de onderdelen van zijn 
overeenkomt met CommScope, of als het account van de Solution Provider geen goede reputatie heeft. Het Partner PRO-Netwerk kan naar 
inzicht van CommScope worden gewijzigd of geannuleerd. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. 
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