
• Promotiecode: RKS-0375
• Regio: EMEA

• Promotieperiode: 19 januari tot en met 30 juni 2022.

* Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de garantie en vervanging vindt u op http://support.ruckuswireless.com/warranty.

In aanmerking komende switches

EMEA ICX Velocity Promotion
Overview
De Ruckus Velocity Promo zorgt voor een aantrekkelijke, concurrerende prijs op geselecteerde Ruckus 
ICX 7150-switches. Doordat de switches stackable en upgradeable zijn, is het geen probleem om klein te 
starten. Uw netwerk zal met uw organisatie meegroeien zonder desinvestering in de apparatuur. Alle 
switches worden geleverd met Limited Lifetime Warranty, inclusief Next Business Day (NDB) hardware 
replacement*.

SWITCHES KORTING VOOR
SOLUTION 

PROVIDERS
ICX7150-C08P-2X1G

De exacte 
kortingen zijn op 

aanvraag 
beschikbaar via 

sales@alcadis.nl

ICX7150-C12P-2X1G

ICX7150-24-4X1G

ICX7150-48-4X1G

ICX7150-24P-4X1G

ICX7150-48P-4X1G

ICX7150-48PF-4X1G

LICENTIES
BR-ICX-7150C-21U210R-P-01

BR-ICX-7150-41U210-P-01

BR-ICX-7150-41U410R-P-01

OPTICS
ACCESSORIES & TWX & DAC CABLES

http://support.ruckuswireless.com/warranty
mailto:sales@alcadis.nl


Algemene Voorwaarden

• Deze promo is alléén geldig voor geautoriseerde Ruckus Solution Providers in EMEA.

• Deze promo is alléén geldig op leveringen tussen 19 januari tot en met 30 juni 2022.

• De korting op licenties, optics & accessoires is alleen beschikbaar wanneer deze dezelfde order staan als de switches.

• Het aantal licenties, optics & accessoires is beperkt tot het aantal dat kan worden geïnstalleerd op de switches die zijn
besteld op dezelfde order.

• Quotes en dealregistraties zijn NIET verplicht.

• Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten de PO's voorzien zijn van de gegevens van de eindklant
en de promotiecode RKS-0375.

• 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.

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

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

Bekijk alle andere lopende acties van Ruckus op de website van Alcadis.

Bundel mogelijkheden
Er is meer mogelijk dan u wellicht denkt! Door de basisswitch te combineren met licenties kunt u op een groot deel 
van het assortiment korting krijgen. 

BASE SWITCH + LICENSE = BUNDLED SWITCH

ICX7150-C08P-2X1G + (no license needed) = ICX7150-C08P-2X1G

ICX7150-24-4X1G + (no license needed) = ICX7150-24-4X1G

ICX7150-24P-4X1G + (no license needed) = ICX7150-24P-4X1G

ICX7150-C12P-2X1G + (no license needed) = ICX7150-C12P-2X1G

ICX7150-C12P-2X1G + BR-ICX-7150C-21U210R-P-01 = ICX7150-C12P-2X10GR

ICX7150-24-4X1G + BR-ICX-7150-41U210-P-01 = ICX7150-24-2X10G

ICX7150-24-4X1G + BR-ICX-7150-41U410R-P-01 = ICX7150-24-4X10GR

ICX7150-48-4X1G + (no license needed) = ICX7150-48-4X1G

ICX7150-48-4X1G + BR-ICX-7150-41U210-P-01 = ICX7150-48-2X10G

ICX7150-48-4X1G + BR-ICX-7150-41U410R-P-01 = ICX7150-48-4X10GR

ICX7150-24P-4X1G + BR-ICX-7150-41U410R-P-01 = ICX7150-24P-4X10GR

ICX7150-24P-4X1G + BR-ICX-7150-41U210-P-01 = ICX7150-24P-2X10G

ICX7150-48P-4X1G + (no license needed) = ICX7150-48P-4X1G

ICX7150-48P-4X1G + BR-ICX-7150-41U410R-P-01 = ICX7150-48P-4X10GR

ICX7150-48P-4X1G + BR-ICX-7150-41U210-P-01 = ICX7150-48P-2X10G

ICX7150-48PF-4X1G + (no license needed) = ICX7150-48PF-4X1G

ICX7150-48PF-4X1G         + BR-ICX-7150-41U210-P-01         = ICX7150-48PF-2X10G

ICX7150-48PF-4X1G         + BR-ICX-7150-41U410R-P-01 = ICX7150-48PF-4X10GR

https://alcadis.nl
mailto:sales@alcadis.nl



