Ruckus Networking Solution Provider
EMEA EDUCATIE Promo
Speciale kortingen beschikbaar voor de educatie branche
Tot en met 30 juni 2020 zijn er speciale kortingen beschikbaar voor de verkoop van
geselecteerde Ruckus oplossingen aan klanten in het basis-, voortgezet- en hoger
onderwijs in de regio EMEA.
•
Promotiecode: RKS-0330
•
Regio: EMEA
•
Promotieperiode: 16 april 2020 – 30 juni 2020

IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN & SKU'S
•
Wireless: korting op alle AP's, controllers, accessoires en softwarelicenties. Support en services komen niet aanmerking voor deze
promo. Daarnaast is CLD-RWED-5001 uitgesloten van deze promo.
•

Wired: korting op alle switches, accessoires en optics. Support en services komen niet in aanmerking voor deze promo.

•

De exacte kortingen zijn op aanvraag beschikbaar via sales@alcadis.nl

VEREISTEN
•
•
•

De order van de Solution Provider moet zijn voorzien van de promotiecode RKS-0330 en de gegevens van de eindgebruiker.
De eindgebruiker moet actief zijn in het basis-, voortgezet- of hoger onderwijs.
Dealregistratie is verplicht

VOORWAARDEN
•
De promo is alleen geldig voor geautoriseerde Ruckus Solution Providers in EMEA.
•
Een goedgekeurd dealregistratienummer is verplicht.
•
Deze promo is alléén geldig op leveringen tussen 16 april 2020 tot en met 30 juni 2020.
•
Alléén in aanmerking komende SKU's krijgen de promotiekorting (Support en services komen niet in aanmerking).
•
Deze promo mag niet worden gecombineerd met andere promoties, programma's of speciale prijzen.
•
Deze promo kan zonder voorafgaande kennisgeving door CommScope en/of 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 de
partnerovereenkomst niet naleeft of als de partner geen goede reputatie heeft. Het CommScope PartnerPRO-netwerk kan naar eigen
inzicht worden gewijzigd of geannuleerd. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.
Bekijk alle andere lopende Ruckus-acties op de website van Alcadis.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de salesafdeling van Alcadis

Alcadis.nl | 030 - 65 85 125 | sales@alcadis.nl

