Handleiding:
Hoe gebruik je een promocode op
Bongo.be?

Hoe gebruik je de promocode van Bongo.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/bongo/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes
Ga naar http://www.bongo.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens
op je winkelmandjes rechts bovenaan om een overzicht van je bestelling te zien.

Hier zie je een overzicht van je bestelling en krijg je eveneens de mogelijkheid om een promocode in
te vullen in het daarvoor bestemde veld.

Rechts onderaan zie je de mogelijkheid om je promocode in te vullen. Vul ze in en klik op “valideer”.
De korting wordt afgetrokken van het totale bedrag van je bestelling. Klik op bestellen om verder te
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2. Informatie over Bongo
2.1 Wat is Bongo
Het concept ‘Bongo’ maakt deel uit van Smart & Co n.v. en wordt soms ook wel eens de
belevenisbon genoemd. Dit is een originele cadeaubon die je als geschenk kunt geven aan iemand ter
gelegenheid van een gebeurtenis of een speciaal of uniek moment.
In het doosje van elke Bongo zit een voucher en een boekje. Je kunt een Bongo kopen binnen
verschillende prijscategorieën.

2.2 Troeven
 Veilig betalen op de website van Bongo
 Omruilen of verlengen mogelijk
 Online reserveren mogelijk
 Gratis levering van je aankoop vanaf €70

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Bongo? Dan kan je hen steeds bereiken via de contactgegevens die je
terugvindt op de pagina, helemaal onderaan: http://www.bongo.be/wat-is-bongo?lang=nl

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







Bongo op Facebook: http://www.facebook.com/bongobelgium
Bongo op Twitter: http://twitter.com/Bongo_live
Bongo op Instagram: http://instagram.com/bongotalkies
Bongo op Pinterest: http://pinterest.com/bongogifts/
Bongo op Google+: http://www.google.com/+bongobe
Bongo op YouTube: http://www.youtube.com/thebongomovies
4

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promocode op Bongo? 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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