
Xclaim Trade-up Promo
Overview
Waarschijnlijk heeft u het wel gelezen: op 25 juli 2021 stopt de Xclaim Cloud met werken. Na die 
datum kunt u géén gebruik meer maken van de Xclaim Cloud. Resellers die nog Xclaim Access Points 
gebruiken, komen in aanmerking voor interessante kortingen bij het upgraden naar Ruckus 
Unleashed Access Points. Hierbij kunt u kiezen uit de R320 en de R550 (Wi-Fi 6!). 

Ruckus Unleashed biedt een portfolio van krachtige, betaalbare, eenvoudig te installeren en 
gemakkelijk te beheren 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.

Goed om te weten

• Klanten moeten actieve Xclaim AP's hebben.
• Tijdens het dealregistratieproces moeten de serienummers van de actieve Xclaim AP's worden
ingediend. Ruckus zal de serienummers verifiëren.
• Xclaim-serienummers kunnen maar één keer worden gebruikt.
• Het maximale aantal keer dat een reseller kan profiteren van deze promo is gelijk aan het aantal
actieve Xclaim AP's dat de reseller heeft.
• Alléén Xclaim AP's die zijn geregistreerd bij Xclaim's CloudManager komen in aanmerking voor
deze promo. Registreer dus het access point voordat u gebruikmaakt van deze promo.

Promotie periode

14 april 2021 - 31 december 2021 

Promotiecode

RKS-0353

Details

SKU KORTING MAXIMALE HOEVEELHEID

9U1-R320-WW02 Op aanvraag beschikbaar Het aantal is beperkt tot het aantal actieve Xclaim AP's van de reseller
9U1-R550-WW00 Op aanvraag beschikbaar Het aantal is beperkt tot het aantal actieve Xclaim AP's van de reseller

https://shop.alcadis.nl/ruckus-unleashed-r320-11ac-wi-fi-5-indoor-access-point/pid=22763
https://shop.alcadis.nl/ruckus-unleashed-r550-11ax-wi-fi-6-access-point/pid=27164
https://shop.alcadis.nl/ruckus-unleashed-r550-11ax-wi-fi-6-access-point/pid=27164
https://shop.alcadis.nl/ruckus-unleashed-r320-11ac-wi-fi-5-indoor-access-point/pid=22763


ALGEMENE VOORWAARDEN

• Deze aanbieding is alléén geldig op leveringen tussen 15 april 2021 en 31 december 2021.

• Promotiecode is: RKS-0353
• In aanmerking komende regio's: wereldwijd.

• In aanmerking komende resellers en eindklanten: bestaande Xclaim resellers en eindklanten met actieve Xclaim Access
Points.

• Het is verplicht om de serienummers aan te leveren van de Xclaim AP's die vervangen worden.

• Het aantal is beperkt tot het aantal actieve Xclaim AP's van de reseller en eindklant.

• Dealregistratie is 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.

• Alléén Xclaim AP's die zijn geregistreerd bij Xclaim's CloudManager komen in aanmerking voor deze promo. Registreer
dus het access point voordat u gebruikmaakt van deze promo.

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 acties van Ruckus op de website van Alcadis. 

https://alcadis.nl/onze-merken/ruckus-wireless/lopende-ruckus-acties/
https://alcadis.nl/
mailto:sales@alcadis.nl



