
WiFi4EU Program & Promotion
Unlock the Value of Smart Cities with Ruckus Solutions

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

Promotiecode: FY17EMEAUnleash

De Europese Commissie heeft het WIFI4EU-programma gelanceerd voor het leveren van gratis Wi-Fi hotspots in 
Europa. Het doel van dit programma is om alle burgers en bezoekers van de EU vrij toegang te geven tot Wi-Fi 
op openbare plekken zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en gezondheidscentra in de EU. 
Om de Wi-Fi hotspots te plaatsen, kunnen gemeenten en installatiebedrijven gebruikmaken van een voucher van 
de EU. Voor meer informatie over onder andere hoe in aanmerking te komen en hoe aan te melden, kunt u het 
Europese Commissie FAQ document raadplegen.

PROMOTIE
Deze promotie is alleen geldig voor WIFI4EU-projecten waarbij u speciale prijzen ontvangt voor onderstaande 
indoor- en outdoor oplossingen van Ruckus, waaronder een aanbod van een gratis 3-jarige Cloud Wi-Fi licentie, 
geldig tot eind december 2019.

Promotieperiode: 6 juni - 29 december 2017REGIO:
EMEA

PROMOTIE PERIODE:
1 maart 2018 - 31 december 2019

PROMOTIECODE:
2018-WIFI4EU

R510 (indoor) en T300 (outdoor) 802.11 access points, ook mogelijk als Unleashed-versie. Deze access points 
leveren een veilige, betrouwbare en high-performance Wi-Fi verbinding, waarbij gepatenteerde technologieën 
worden gebruikt.

ICX 7150 entry-level, multi-gig, standard en compacte access switches met PoE (12, 24 en 48 poort varianten). 
Alle accessoires voor de ICX 7150 serie kunnen worden aangeschaft met dezelfde korting.

CloudPath secure wired en wireless network access voor BYOD, gastengebruikers en IT-eigendom apparaten. 
De licentie, inclusief cloud-hosted software voor 1 gebruiker, is voor netwerken met 100-999 gebruikers in 
totaal (onbeperkt aantal apparaten per gebruiker), evenals onderhoud en support.

Ruckus Cloud Wi-Fi voor een eenvoudig WLAN set-up en management (biedt geen support aan de Unleashed 
access points). De licentie bestaat uit AP management, rapportages, analytics en support.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-vragen-en-antwoorden


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

Promotiecode: FY17EMEAUnleash

VOORWAARDEN

Dit document is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.
Deze aanbieding is geldig van 1 maart 2018 t/m 31 december 2019.
Om zich te kwalificeren voor deze promotie moeten resellers een dealregistratie indienen via de Ruckus 
Partner Portal.
Resellers moeten een PO indienen bij een geautoriseerde Ruckus-distributeur die het volgende moet bevatten:
 o Naam eindklant en adresgegevens
 o Promotiecode: 2018-WIFI4EU en dealregistratienummer
Deze aanbieding mag niet worden gecombineerd met andere promoties, programma’s of speciale prijzen van 
Ruckus.
Deze promotie is alleen geldig voor Ruckus-partners in EMEA.
Ruckus behoudt zich het recht om deze promotie aan te passen dan wel te annuleren.
De promotiekorting wordt toegepast op de Ruckus EXW prijzen. Vrachtkosten en invoerrechten kunnen lokaal 
worden toegevoegd.
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SKU Product Unit List Price
Access Points

9U1-R510-xx00 R510 Unleashed Indoor AP €675,00

9U1-T300-xx01 T300 Unleashed Outdoor AP €1.295,00

901-R510-XX00 R510 Indoor AP €675,00

901-T300-XX01 T300 Outdoor AP €1.295,00

Switches

ICX7150-C12P-2X10GR ICX 7150 Compact
Switch, 12 ports €1.500,00

ICX7150-24P-2X10G ICX 7150 Switch, 24 ports €2.100,00

ICX7150-48PF-2X10G ICX 7150 Switch, 48 ports €4.000,00

Cloud Wi-Fi

CLD-RKWF-3001* 3 yr subscription €190,00

CLD-RKWF-5001 5 yr subscription €285,00

Cloudpath

CLD-CLP1-0999 1 yr cloud hosted €16,10

CLD-CLP3-0999 3 yr cloud hosted €32,20

*Quantity 100% discounted must be at most equal to the number of cloud-supported APs sold on the same PO

PRIJSINFORMATIE


