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GET SPECIALIZED, GET SPECIAL PRICING ON RUCKUS CLOUD WI-FI! 

Ontvang hoge kortingen op Ruckus Cloud Wi-Fi en de Ruckus access points (AP's) wanneer de licenties en AP's 
allebei op dezelfde PO staan! Deze promo is exclusief beschikbaar voor Cloud Specialist Partners. De Cloud 
Specialization biedt erkenning aan partners met expertise in de verkoop, implementatie en ondersteuning van 
Ruckus Cloud Wi-Fi. Deze specialisatie kan worden toegevoegd aan uw bestaande status van het Ruckus Ready 
Partner-programma.

RUCKUS CLOUD WI-FI SPECIAL PRICING 

• Korting op de list price  van de in aanmerking komende Cloud Wi-Fi SKU's:

− CLD-RKWF-1001 (licentie voor 1 jaar)

− CLD-RKWF-3001 (licentie voor 3 jaar)

− CLD-RKWF-5001 (licentie voor 5 jaar)

• Korting op de list price van de in aanmerking komende AP's.

• Bestelvoorwaarde:  de hoeveelheid in aanmerking komende Cloud Wi-Fi SKU's moet gelijk of hoger zijn dan de
hoeveelheid gekochte AP's.

• De SKU's van Cloud Wi-Fi en AP's moeten op dezelfde PO staan.

• Promocode: RKS-0106
• De exacte kortingen en inkoopprijzen zijn op aanvraag beschikbaar via sales@alcadis.nl

VOORWAARDEN

• Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.
• De Cloud Wi-Fi SKU en AP SKU moeten op dezelfde PO staan.
• Resellers moeten voor elke deal een dealregistratie aanvragen via het Ruckus Partner Portal.
• Resellers moeten hun PO sturen naar een geautoriseerde Ruckus distribiteur en deze PO moet zijn

voorzien van:
o Naam en adres van de eindklant.
o Promocode RKS-0106 en dealregistratie nummer.

• Dit programma is alleen beschikbaar voor geautoriseerde Ruckus resellers en distributeurs in EMEA.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, programma's of speciale prijzen.
• Ruckus behoudt zich het recht voor om dit programma aan te passen dan wel te annuleren.
• Ruckus behoudt zich het recht voor om alle voordelen in te houden als een reseller geen goede reputatie

heeft.

Voor meer informatie of als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de salesafdeling van Alcadis

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

https://www.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-supported-devices
https://partners.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-ready-specialization-program
https://partners.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-ready-specialization-program
mailto:sales@alcadis.nl
https://shop.alcadis.nl/products/managed-wlan/controllers/ruckus-cloud-wi-fi-1-year-subscription-for-1-ap.htm?q=ruckus%20cloud&cat=suggest
https://shop.alcadis.nl/products/managed-wlan/controllers/ruckus-cloud-wi-fi-3-year-subscription-for-1-ap.htm?q=ruckus%20cloud&cat=suggest
https://shop.alcadis.nl/products/managed-wlan/controllers/ruckus-cloud-wi-fi-5-year-subscription-for-1-ap.htm?q=ruckus%20clou&cat=suggest
mailto:sales@alcadis.nl?subject=Ik wil graag de inkoopprijzen van de Ruckus Cloud Special Pricing ontvangen



