UNLEASH THE OPPORTUNITIES!
RUCKUS UNLEASHED PROMO

REGIO:
Promotieperiode:
6 juni - 29 december 2017
Europa

Promotiecode: FY17EMEAUnleash

PROMOTIE PERIODE:

16 april 2020 - 31 december 2020

PROMOTIECODE:
RKS-0112

Schaf nu uw nieuwe Ruckus Unleashed Acces Point aan en profiteer van spectaculaire korting! De Unleashed
promo is geldig t/m 31 december 2020 en helpt Ruckus Networking Solutions Providers in deze uitdagende tijden
bij het positioneren van Unleashed in de markt en de verkoop te stimuleren bij uw bestaande en potentiële
klanten voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB).

OVER RUCKUS UNLEASHED
Ruckus Unleashed is een krachtige, eenvoudig te installeren en te beheren oplossing met een uitgebreid portfolio
van access points. Deze Unleashed access points beschikken over een ingebouwde controllerfunctionaliteit,
waardoor u niet hoeft te investeren in een aparte WLAN controller. Hiermee brengt Ruckus hoge kwaliteit Wi-Fi
tegen een betaalbare prijs binnen handbereik voor het MKB.

GESCHIKT VOOR
•

Bedrijven die tot wel 128 access points nodig hebben en 2.048 gelijktijdige gebruikers per access points
moeten kunnen ondersteunen.

•

Bedrijven die hogere kwaliteit Wi-Fi willen leveren aan zijn medewerkers en/of klanten ten opzichte van
concurrerende producten.

•

Bedrijven die een beperkt budget beschikbaar hebben voor het inzetten en onderhouden van een complexe
WLAN infrastructuur.

•

Bedrijven die gelimiteerd IT personeel hebben om legacy hardware systemen te troubleshooten of managen.

DE AANBIEDING: HOGE KORTING - GEEN MINIMALE AFNAME
Deze promotie biedt u zowel een aantrekkelijke prijs als deal size flexibiliteit om eenvoudiger de verkoop van de
Unleashed Access Points te stimuleren in deze uitdagende tijden.

Heeft u vragen over deze promo? Neem dan contact op met de salesafdeling van Alcadis.
Alcadis.nl | 030 - 65 85 125 | sales@alcadis.nl						Ruckus Unleashed Promo
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Access
Point

List
Price

R310 (9U1-R310-ww00)

€ 395

R320 (9U1-R320-ww02)

€ 395

T310c (9U1-T310-ww20) € 1.095
T310d (9U1-T310-ww40) € 1.295
T310s (9U1-T301-ww51) € 1.495
T310n (9U1-T310-ww61) € 1.495
R510 (9U1-R510-ww00)

€ 675

H510 (9U1-H510-ww00)

€ 395

R610 (9U1-R610-ww00)

€ 895

R710 (9U1-R710-ww00)

€ 1.295

R720 (9U1-R720-ww00)

€ 1.295

T710 (9U1-T710-ww01)

€ 2.995

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

T710s (9U1-T710-ww51) € 2.995
H320 (9U1-H320-ww00)

€ 285

T610 (9U1-T610-ww01)

€ 1.995

T610s (9U1-T610-ww51) € 1.995

VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De promo is alléén geldig voor geautoriseerde Ruckus Solution Providers in Europa
Deze promo is alléén geldig op leveringen tussen 16 april 2020 tot en met 31 december 2020.
Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten de PO's voorzien zijn van de gegevens van de
eindklant en de promotiecode RKS-0112.
Alle Ruckus Unleashed modellen die beginnen met de productcode 9U1 vallen onder deze aanbieding.
Er is geen minimale aanschaf van access points.
Het 'flashen' van de producten is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
Deze promo is niet geldig in combinatie met andere promoties, programma’s of speciale prijzen.
Dealregistratie is NIET verplicht.
CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om deze promo aan te passen dan wel te annuleren.

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 PartnerPROnetwerk kan naar eigen inzicht worden gewijzigd of geannuleerd. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.
Bekijk alle andere lopende Ruckus-acties op de website van Alcadis.
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