
Ruckus Networking Solution Provider

IoT Developers Bundel Promo

Bouw uw eigen testomgeving met deze IoT-bundel van CommScope
Ruckus heeft een unieke bundel van IoT-producten samengesteld, waarmee Solution Providers een 
testomgeving kunnen bouwen met CommScope IoT-producten.

• Promotiecode: RKS-0337

• Regio: Alle regio's
• Promotieperiode: 6 juli 2020 tot 31 december 2020, zolang de voorraad

strekt.

In aanmerking komende producten

SKU Beschrijving Aantal
per 
bundel

901-H510-US00 RUCKUS AP Model H510 2 

902-I100-WW00 RUCKUS IoT Module i100 2 

ICX7150-C12P-2X1G RUCKUS 12-port PoE Switch ICX 7150 2 

L09-INT1-WW00 Software IoT Controller v1.5.0.1 2 

CLD-RKWF-1001 RUCKUS Cloud AP License per AP per year 2 

CLD-S71M-1001 RUCKUS Cloud 1-year subscription for ICX 7150 1 

L09-INT1-AP0 IoT AP/GW License 2 

Algemene voorwaarden
• Deze promotie is alléén geldig op leveringen tussen 6 juli 2020 tot en met 31 december 2020, zolang de voorraad strekt.
• Het is niet toegestaan om deze IoT bundel door te verkopen.
• Maximaal 2 bundels per Solution Provider.
• De volledige bundel, inclusief alle vermelde SKU's en specifieke aantallen moet worden gekocht om in aanmerking te komen voor

promotiekorting.
• Om in aanmerking te komen, moeten Solution Providers hun PO indienen bij Alcadis en uiterlijk 31 december 2020 gefactureerd

zijn. De PO moet de promotiecode RKS-0337 bevatten.
• Dealregistratie is NIET verplicht
• Deze promo is niet geldig in combinatie met andere promoties, programma’s of speciale prijzen.
• 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 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.

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

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

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