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REGIO:

Wereldwijd

PROMOTIE PERIODE:

1 sep 2018 – 31 dec 2019

PROMOTIE CODE:
RKS-0318

Multi-gigabit promotiebundel
Zijn uw klanten er klaar voor? Meer performance en altijd verbonden mobiele apparaten. Netwerkactiviteiten vragen
om steeds meer bandbreedte en men wil mobiliteit - overal en altijd. Om dit alles te leveren moeten access points en
switches samenwerken. Ruckus heeft nu hun draadloze en bekabelde multi-gigabit oplossingen geoptimaliseerd
zodat u over milti-gigabit snelheden beschikt zonder onderbrekingen.
Ruckus heeft nu een speciale promotie beschikbaar gesteld om toekomstbestendige netwerken te leveren met multigigabit access points en switches. Zo kunt u met deze promotie een Ruckus R720 of R730 access point combineren
met de ICX 7150-48ZP of ICX7650-48ZP switch. Deze promotie biedt 802.11ac Wave 2 geoptimaliseerde 2.5 GbE
access points of 2.5 / 5 / 10GbE-switches om 802.1ax Wi-Fi standaarden te ondersteunen. Deze multi-gigabit
oplossingen stelt uw klanten in staat om de backhaulcapaciteit te verdubbelen zonder dat u hiervoor verplichte
upgrades de switches hoeft uit te voeren en hiervoor hoeft te betalen. Bovendien bieden de ICX-switches tot wel 90
watt aan PoE-vermogen per poort en 1500 watt totale PoE-budget. Daarnaast biedt de ICX 7650-switch uplinks tot
wel 100 Gbps om zo elk netwerk toekomstbestendig te maken.
Bekijk hieronder de promotiedetails of neem contact op met uw Ruckus Accountmanager voor meer informatie.
DE PROMOTIE
Deze promotie is geldig voor orders die tussen 1 september 2018 en 31 december 2019 worden geplaatst en moet de
volgende elementen bevatten:

•

Minimaal 2 en maximaal 24 access points per ICX-switch die in
aanmerking komen bij deze promotie.

•

Het aantal optics is beperkt tot het aantal dat kan worden geïnstalleerd
in de switches die zijn besteld.

•

Alle producten (APs, switches, optics) moeten op dezelfde order
worden geplaatst.
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PRIJZEN

Beschikbare Access Points*
Part #
901-R720-xx00
901-R730-XX00

Unit MSRP
€
€

1.295
1.695

Min-Max
Quantity
2,24
2,24

Details over inkoopprijzen
zijn op aanvraag beschikbaar
via sales@alcadis.nl

* Minimaal 2 en maximaal 24 access points per ICX-switch die in aanmerking komen bij deze promotie.

Beschikbare Switches
Unit MSRP Minimum
Part #
Quantity
€ 6.150
ICX7150-48ZP-E2X10G
1
€ 7.150
ICX7150-48ZP-E8X10GR
1
ICX7150-48ZP-E8X10GR-RMT3 € 7.900
1
€ 8.850
ICX7150-48ZP-E8X10GR2-A
1
€ 13.300
ICX7650-48ZP
1
€ 14.650
ICX7650-48ZP-E
1
€ 16.000
ICX7650-48ZP-E2
1
€ 17.900
ICX7650-48ZP-E-RMT3
1

Beschikbare Optics **
Part #
All Optics SKUs

Unit MSRP Minimum
Quantity
Varies

** Het aantal optics is beperkt tot het aantal dat kan worden geïnstalleerd in de switches die zijn besteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
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Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus.
De promotie is geldig voor order die tussen 1 sep 2018 - 31 dec 2019 worden geplaatst.
Er moeten 2 tot 24 APs per ICX switch op de VAR order worden geplaatst.
De VAR moet zijn dealregistratie laten goedkeuren door Ruckus om deze promotionele korting te ontvangen.
VAR orders moeten de promotiecode RKS-0318 bevatten.
Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding, moeten resellers member zijn van het Ruckus Ready Partner Program.
Deze aanbieding kan niet gecombineerd worden met andere promoties, speciale kortingsprogramma's of overeenkomsten,
inclusief het Ruckus SLED/MDU/Hospitality programma.
Ruckus behoudt zich het recht om deze promotie op elk moment en om welke reden dan ook zonder berichtgeving te wijzigen
of te annuleren.
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