
RUCKUS Networking Solution Provider 

Global RUCKUS Cloud Bundle Promotion 

Overview 

• Promotiecode: RKS-0352

• Regio's: NAR, CALA, Europe, MEA and APAC

• Duur: 7 januari 2021 - 31 maart 2021

In aanmerking komende producten en SKU's
Bij aanschaf van een bepaalde hoeveelheid switches en access points ontvangt u gratis 1-jarige Ruckus Cloud licenties voor de desbetreffende 
producten.

Algemene voorwaarden
• Deze promo is alleen geldig voor geautoriseerde Ruckus Solutions Providers in NAR, CAA, Europe, MEA en APAC.
• Maximaal 100 gratis 1-jarige Cloud licentie per klant
• Deze korting is alleen geldig wanneer de hardware is gekocht tijdens de promotieperiode.
• Dealregistratie is verplicht.
• Om in aanmerking te komen voor deze aanbiedingen moeten PO's voorzien van de gegevens van de eindklant en de promotiecode

RKS-0352.
• Deze promotie is alléén geldig op leveringen vanaf 7 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
• CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om deze promo aan te passen dan wel te annuleren.

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

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

Bundle 1 Bundle 2 Bundle 3 

Hardware 
requirement 

5 of meer 7150 serie switches + 15 
of meer Wi-Fi 6 AP's

10 of meer 7150 series switches 3 of meer 7550 series switches 

Promotie Gratis 1-jarige Cloud licentie voor
switches een access points 

Gratis 1-jarige Cloud licentie 
voor switches

Gratis 1-jarige Cloud licentie 
voor switches

SKUs CLD-RKWF-1001, CLD-571M-1001 CLD-571M-1001 CLD-575M-1001 

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



