
Ruckus Networking Solution Provider

EMEA ZoneDirector Trade-In Promo

Vervang uw ZoneDirector voor een Ruckus Cloud oplossing!
Hoeveel ZoneDirectors heeft u momenteel nog bij uw klanten draaien? Ruckus helpt u met deze 
promotie om die klanten het Cloud tijdperk in te loodsen! Tot het einde van het jaar ontvangt u 
hoge kortingen als u de ZoneDirector van uw klanten upgrade naar een Ruckus Cloud oplossing.

• Promotiecode: RKS-0332

• Regio: EMEA

• Promotieperiode: 29 april 2020 - 31 december 2020

Get Cloud-Ready 

De vraag naar cloud-managed Wi-Fi netwerken groeit enorm. Voldoe aan de vraag met de Ruckus Cloud en beheer gemakkelijk een 
betrouwbaar en snel netwerk. Deze promotie biedt hoge korting voor gebruikers die eerder een ZoneDirector gekocht hebben om de 
overstap naar de Ruckus Cloud te maken. Uw klanten kunnen rekenen op extra korting op nieuwste Wi-Fi 6 en Wi-Fi 5 access points 
en Cloud licenties bij het inleveren van de ZoneDirector. 

Waarom upgraden naar de Ruckus Cloud?
Met de Ruckus Cloud kunnen uw klanten upgraden naar de laatste Wi-Fi standaarden terwijl ze via het cloud-hosted management 
platform gebruik kunnen maken van de volgende voordelen:

• Lagere IT kosten door het uniforme beheer van uw bedrade en draadloze netwerk.
• Een all-inclusive abonnement inclusief rapportage en analytics
• Het op afstand monitoren van het netwerk is automatisch ingesteld, u hoeft niet op

locatie te zijn om dit te doen.

ZoneDirector Trade Up
Deze promotie is bedoeld voor bestaande Ruckus eindklanten die eerder een Ruckus ZoneDirector controller aangeschaft hebben 
voor hun Wi-Fi netwerk. Er dienen minimaal 5 access points en 5 Ruckus Cloud AP licenties besteld te worden.

U heeft de optie om een Ruckus Cloud licentie te kopen om uw Ruckus ICX switches in hetzelfde dashboard te managen. 
De Velocity ICX promo prijzen zijn bijgevoegd. Door deze promo ontvangt u concurrerende en aantrekkelijke prijzen op een selectie 
van ICX 7150 switches. 

In aanmerking komende producten en SKU's
Trade In:   Elke Ruckus ZoneDirector hardware 
Trade To:  De in aanmerking komende SKU's vindt u hieronder. Resellers dienen evenveel access points als cloud licenties te kopen.

PRODUCT SKU 
LIST 

PRIJS KORTING

CLD-RKWF-3001 €    190 De exacte kortingen 
zijn op aanvraag 
beschikbaar via 
sales@alcadis.nl

901-R320-WW02 €    395

901-R650-WW00 € 1.095

901-R750-WW00 € 1.395

901-H510-WW00 €     395

901-R510-WW00 €     675

3-Year Cloud AP licence

R320 Access Point 

R650 Access Point 

R750 Access Point 

H510 Access Point 

R510 Access Point 

T310c Outdoor Access Point 901-T310-WW20 € 1.095

mailto:sales@alcadis.nl


Optioneel: Koop Velocity ICX Switches en Cloud-Managed licenties voor switching en Ruckus Analytics (aanbevolen voor 
implementaties van 20 AP's of hoger).

PRODUCT SKU 
LIST
PRIJS KORTING

3-year Cloud ICX subscription for ICX7150-C08P CLD-S08M-3001 € 100 De exacte kortingen 
zijn op aanvraag 
beschikbaar via 
sales@alcadis.nl

3-year Cloud ICX subscription for ICX7150 switch CLD-S71M-3001 € 250 

3-year RUCKUS Analytics subscription per AP (only 
for 20+APs) CLD-ANAP-3001 € 135 

Onderstaande 7150 ICX-switches kunnen worden gekocht met de volgende kortingen:

SKU 
LIST
PRIJS KORTING

ICX7150-CO8P-2X1G €    835

ICX7150-C12P-2X1G € 1.000

ICX7150-C12P-2X10GR € 1.500

ICX7150-24-2X10G € 1.500

ICX7150-24-4X1G € 1.000

ICX7150-24-4X10GR € 2.000

ICX7150-24P-4X1G € 1.600

ICX7150-24P-2X10G € 2.100

ICX7150-24P-4X10GR € 2.600

ICX7150-48P-4X1G € 3.000

De exacte 
kortingen zijn op 

aanvraag 
beschikbaar via 
sales@alcadis.nl

VEREISTEN

• U dient evenveel Access Points als licenties aan te schaffen.
• Kortingen voor Ruckus Cloud-licenties en Access Points zijn alleen beschikbaar wanneer ze op dezelfde order worden besteld.
• Er moeten minimaal 5 access points en 5 Ruckus Cloud Access Point licenties gekocht worden.
• De order van de Solution Provider moet zijn voorzien van de promotiecode RKS-0332 en de gegevens van de eindgebruiker.
• Een geldige dealregistratie is verplicht
• Solution Providers moeten een "Certificate of Destruction" uploaden in de Proof of Purchase section tijdens het invullen van de

dealregistratie.

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 29 april 2020 tot en met 31 december 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.

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

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

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.

https://alcadis.nl/onze-merken/ruckus-wireless/lopende-ruckus-acties/
https://alcadis.nl/
mailto:sales@alcadis.nl
https://partners.ruckuswireless.com/system/files/certificate-destruction.xlsx
mailto:sales@alcadis.nl
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