Handleiding:
Hoe gebruik je een voordeelcode op
3suisses.be?

Hoe gebruik je de voordeelcode van 3Suisses.be die je kan vinden op http://tagcity.be?
Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?

http://tagcity.be/shop/3-suisses/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de voordeelcodes
Ga naar http://www.3suisses.be en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens
op “Verder naar bestellen”, wanneer je klaar bent met bestellen ga je naar je winkelmandje.

Hier krijg je meteen al de mogelijkheid om een voordeelcode in te vullen. In het vak rechts onderaan
vul je de voordeelcode in die jij hebt, en je korting wordt meteen afgetrokken van het totale bedrag!

Geef je code in en klik op “Deze code toepassen” en je korting wordt meteen verrekend.
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Om je bestelling verder af te ronden klik je op “uw leveringswijze kiezen” waarna je nog je
persoonlijke gegevens moet invullen om de bestelling te plaatsen.

2. Informatie over 3 Suisses
2.1 Wat is 3 Suisses
3 Suisses is een website waar je online kleding kunt kopen. 3 Suisses was eigenlijk de voorganger van
wat we nu kennen als een webshop. Vanaf 1949 tot de zomer van 2014 bracht 3 Suisses een
catalogus uit waarvan je dingen kon bestellen. De kledingstukken die je besteld had werden je
vervolgens bezorgd via de post of je moest ergens je bestelling afhalen.
Door de komst van het internet werd de catalogus in de zomer van 2014 stopgezet. De volledige
catalogus was trouwens al sinds 1998 beschikbaar op het wereldwijde web.

2.2 Troeven
 Kwalitatieve producten tegen een scherpe prijs
 Enorm veel keuze
 Merken
 Je kunt er ook huislinnen en woningartikelen kopen
 Je ontvangt je bestelling binnen 2 dagen
 Enorm veel kortingen en promoties

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor 3 Suisses? Dan kan je hen steeds bereiken via dit telefoonnummer dat je ook
op de website terugvindt: tel:+32 70 23 38 48 of via deze link:
https://www.3suisses.be/nl/services/stbrice.htm
Het hoofdkantoor van 3 Suisses is gevestigd in Doornik:
N.V. 3 Suisses Belgium
Chaussée de Lille 422
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7501 Doornik
België
Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Chauss%C3%A9e+de+Lille+422,+7501+Tournai/@50.6038218,3.
3548116,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2dfbbbe67b301:0x63aec0d61ba8a5aa?hl=nl

3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:




3 Suisses op Facebook: https://www.facebook.com/3SUISSES.Belgie
3 Suisses op Twitter: https://twitter.com/#!/3SUISSES_be
3 Suisses op Pinterest: http://pinterest.com/3suissesbelgie/

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een voordeelcode op 3 Suisses? Of heb je een vraag over
deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Via het contactformulier:
http://tagcity.be/contact/
Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren)
+32 (0)488 10 93 84
We wensen je alvast veel bespaarplezier!
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