UNLEASH THE OPPORTUNITIES!
RUCKUS UNLEASHED AANBIEDING

REGIO:
Promotieperiode:
6 juni - 29 december 2017
EMEA

Promotiecode: FY17EMEAUnleash

PROMOTIE PERIODE:
25 mrt. 2019 - 31 dec. 2019

PROMOTIECODE:
RKS-0112

Er is geen betere tijd dan nu om uw Ruckus Unleashed Access Points aan te schaffen. Ruckus heeft nu een nieuwe
promotie gelanceerd met de prijs en flexibiliteit om u te helpen bij het positioneren van Unleashed in de markt
en de verkoop te stimuleren bij uw bestaande en potentiële klanten voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB).
Details over deze promotie kunt u hieronder vinden of neem contact op met de salesafdeling van Alcadis.

OVER RUCKUS UNLEASHED
Ruckus heeft het eenvoudiger dan ooit gemaakt voor kleine en middelgrote bedrijven om hoge kwaliteit
Wi-Fi te leveren tegen een betaalbare prijs. Daarnaast is Unleashed eenvoudig te gebruiken en biedt het
voldoende dekking met een uitgebreid portfolio aan controller-less access points, waaronder nu ook outdoor
access points. De Unleashed Access Points ondersteunen 802.11ac, zodat de gebruikers van het netwerk hoge
snelheden ervaren. Daarnaast biedt het betere dekking en verbeterde betrouwbaarheid ten opzichte van oudere
netwerktechnologieën.

GESCHIKT VOOR
•

Bedrijven die tot wel 25 access points nodig hebben en 512 gelijktijdige gebruikers per access points moeten
kunnen ondersteunen.

•

Bedrijven die hogere kwaliteit Wi-Fi willen leveren aan zijn medewerkers en/of klanten ten opzichte van
concurrerende producten.

•

Bedrijven die een beperkt budget beschikbaar hebben voor het inzetten en onderhouden van een complexe
WLAN infrastructuur.

•

Bedrijven die gelimiteerd IT personeel hebben om legacy hardware systemen te troubleshooten of managen.

DE AANBIEDING: HOGE KORTING - GEEN MINIMALE AFNAME
Deze promotie biedt u zowel een aantrekkelijke prijs als een deal size flexibiliteit om nu nog eenvoudiger de
verkoop van de Unleashed Access Points te stimuleren. Met de verwachte groei van de MKB markt, stelt Unleashed
u in staat deze groei te kunnen ondersteunen en Smart Wi-Fi te leveren.
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Details over inkoopprijzen zijn op aanvraag beschikbaar via sales@alcadis.nl
Promotiecode: FY17EMEAUnleash
Recommended End
Access
Unit List
Recommended
User Promotional
Point
Price
End User Price
Discount
R310 (9U1-R310-ww00)

€ 395

43%

€ 225,15

R320 (9U1-R320-ww02)

€ 395

43%

€ 225,15

T310c (9U1-T310-ww20) € 1.095

43%

€ 624,15

T310d (9U1-T310-ww40) € 1.295

43%

€ 738,15

T310s (9U1-T301-ww51) € 1.495

43%

€ 852,15

T310n (9U1-T310-ww61) € 1.495

43%

€ 852,15

R510 (9U1-R510-ww00)

€ 675

43%

€ 384,75

H510 (9U1-H510-ww00)

€ 395

43%

€ 225,15

R610 (9U1-R610-ww00)

€ 895

43%

€ 510,15

R710 (9U1-R710-ww00)

€ 1.295

43%

€ 738,15

R720 (9U1-R720-ww00)

€ 1.295

43%

€ 738,15

T710 (9U1-T710-ww01)

€ 2.995

43%

€ 1.707,15

T710s (9U1-T710-ww51) € 2.995

43%

€ 1.707,15

H320 (9U1-H320-ww00)

€ 285

43%

€ 162,45

T610 (9U1-T610-ww01)

€ 1.995

43%

€ 1.137,15

T610s (9U1-T610-ww51) € 1.995

43%

€ 1.137,15

VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze aanbieding is alléén geldig op betalingen die worden gefactureerd van 25 maart 2019 t/m 31 december
2019.
Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten de PO's voorzien zijn van de naam van de eindklant
en de promotiecode RKS-0112.
Alle Ruckus Unleashed modellen die beginnen met de productcode 9U1 vallen onder deze aanbieding.
Er is geen minimale aanschaf van access points.
Maximaal kunt u tot 25 access points per eindklant aanschaffen middels deze aanbieding.
Het 'flashen' van de producten is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere promoties, programma’s of speciale prijzen.
Dealregistratie is NIET verplicht.
Reseller participatie aan het Ruckus Ready Partner Program is niet verplicht.
Ruckus behoudt zich het recht voor om dit programma aan te passen dan wel te annuleren.
De korting wordt toegepast op de prijs van Ruckus EXW - vracht en invoerrechten kunnen lokaal worden
toegevoegd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Alcadis.
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