
APRIL 2019

REGIO: Alle

PROMOTIE PERIODE:

1 jan. 2019 – 30 jun. 2019

PROMOTIE CODE:

RKS-0102 

VELOCITY FIRST-TIME BUYER PROMOTIE
RESELLER 

PROFITEER VAN DE AANTREKKELIJKE VELOCITY FIRST-TIME BUYER PROMOTIE EN MAAK 
KENNIS MET DE ICX-SWITCHES

SPECIALE KORTINGEN OP AANSCHAF VAN UW ALLEREERSTE VIJF ICX-SWITCHES 

Ruckus heeft een speciale aanbieding beschikbaar gesteld voor resellers die nog niet eerder ICX-switches 
hebben aangeschaft. Op de aanschaf van uw allereerste vijf ICX-switches kunt u nu profiteren van 
aantrekkelijke kortingen. Bijbehorende licenties en optics vallen ook onder deze aanbieding. Details over deze 
promotie kunt u hieronder vinden of neemt contact op met de salesafdeling van Alcadis.

OVER RUCKUS ICX-SWITCHES

Met de Ruckus ICX-Switches kunt u gemakkelijk een netwerk inrichten en managen, de veiligheid verbeteren, 
troubleshooten verminderen en upgrades eenvoudig uitvoeren. De low-latency, non-blocking architectuur van 
de ICX-Switches zorgen voor uitstekende doorvoersnelheden om zware netwerkactiviteiten te kunnen 
ondersteunen. Of u nu een standalone switch, een stack of een fabric netwerk configureert, u zult altijd 
profiteren van de snelheid flexibiliteit en bescherming van uw investering die Ruckus biedt.

WELKE RESELLERS KOMEN IN AANMERKING VOOR DEZE ACTIE?

Alle resellers die de afgelopen vier kwartalen géén Ruckus wired producten hebben aanschaft, kunnen 
gebruikmaken van deze aanbieding. 

DE AANBIEDING: TOT WEL 65% KORTING

Voor de Velocity First-Time Buyer Promotie heeft Ruckus diverse ICX-switches uitgekozen die voldoen aan de 
uiteenlopende eisen en behoeften binnen verschillende branches. Resellers kunnen profiteren van een 
ongelofelijke introductiekorting als de inkooporder aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze promotie is 
alléén geldig op de allereerste order met wired producten. Als u nog geen lid bent van het Ruckus Ready 
Partner Program, dient u zich aan te melden en gemachtigd te worden voor alle toekomstige aankopen. Deze 
promotie is geldig tot en met 30 juni 2019. 
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VELOCITY SKUS AND PRICING DETAILS 

VOORWAARDEN:
• Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.
• Promotiecode: RKS-0102.
• In aanmerking komende regio's: North America, LATAM, EMEA, APJ.
• In aanmerking komende resellers: alle resellers die de afgelopen 4 kwartalen géén Ruckus wired producten hebben 

aangeschaft, kunnen gebruikmaken van deze aanbieding.
• Deze aanbieding is alléén geldig op bestellingen die worden gefactureerd van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 en alleen 

geldig op de aanschaf van uw allereerste vijf ICX-switches.
• Aanschaf limieten:

o Maximaal vijf in aanmerking komende switch SKU's en moeten op dezelfde PO staan.
o Maximaal vijf in aanmerking komende licentie SKU's en moeten op dezelfde PO staan.
o Het aantal optics is beperkt tot de hoeveelheid poorten die de switch ondersteunt.
o Deze promotie is NIET geldig op switches die al eerder zijn verkocht en/of geïnstalleerd.

• Resellers moeten de volgende gegevens vermelden op hun PO:

o Naam en adres van eindklant.
o Promotiecode: RKS-0102.

• Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, programma's of speciale prijzen.
• Ruckus behoudt zich het recht voor om deze promotie aan te passen dan wel te annuleren.

Switch SKU MSPR Recommended VAR Discount 
Recommended VAR 

Promotion Price 

ICX7150-24-4X1G € 1.000 65% € 350 

ICX7150-24P-4X1G € 1.600 65% € 560 

ICX7150-48ZP-E2X10G € 6.150 65% € 2.152,50 

ICX7150-C12P-2X1G € 1.000 65% € 350 

ICX7250-48P-2X10G € 5.300 65% € 1.855 

ICX7450-48P-E € 9.995 65% € 3.498,25 

Optioneel: licenties MSPR Recommended VAR Discount 
Recommended VAR 

Promotion Price 

BR-ICX-7150-41U210-P-01 € 750 65% € 262,50 

BR-ICX-7150-41U410R-P-01 € 1,500 65% € 525 

BR-ICX-7150Z210U810R-P-01 € 1.500 65% € 525 

BR-ICX-7150C-21U210R-P-01 € 750 65% € 262,50 

Optioneel: optics Recommended VAR Discount 

Als de optics op dezelfde order worden besteld komen ze ook in aanmerking voor de aanbieding.
Het aantal is beperkt tot de hoeveelheid poorten die de switch ondersteunt.

65% 
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