Handleiding:
Hoe gebruik je een kortingscode op
Euroflorist.be?

Hoe gebruik je de kortingscode van Euroflorist.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/euroflorist/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes
Ga naar http://www.euroflorist.be/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Vul alle
nodige gegevens in en klik vervolgens op “Afrekenen”

Nadien moet je nog enkele andere gegevens aanduiden en invullen. Bij de betaling zie je links
onderaan een veldje staan “ik heb een kortingscode”. Vink dit aan en je zal de mogelijkheid krijgen
om je kortingscode in te vullen. De korting wordt meteen verrekend.

Voer je kortingscode in en klik op “Betaal”.
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2. Informatie over Euroflorist
2.1 Wat is Euroflorist
Euroflorist werd opgericht in 1982 en heeft sindsdien meer dan 40 miljoen prachtige boeketten
bloemen bezorgd aan mensen ter gelegenheid van een huwelijk, verjaardag, geboorte of een andere
feestelijke gelegenheid.
Euroflorist werkt samen met andere, lokale bloemisten. Eens je jouw bestelling geplaatst hebt,
contacteert Euroflorist de lokale bloemist om jou vervolgens zo snel mogelijk het boeket te bezorgen.

2.2 Troeven
 Euroflorist levert maar liefst 7 dagen per week
 Op de website van Euroflorist vind je een enorm aanbod aan prachtige boeketten
 Dankzij Euroflorist kan je ook je bloemen laten leveren in een ander land
 Indien je bestelling geplaatst werd voor 14 uur levert Euroflorist je boeket dezelfde dag nog

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Euroflorist? Dan kan je hen steeds bereiken via het opgegeven emailadres op
de website van Euroflorist: info@euroflorist.be
Het hoofdkantoor van Euroflorist is gevestigd in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.
Euroflorist Europe B.V.
De Entree 143-145
1101 HE Amsterdam
Nederland

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/De+Entree+143,+1101+HG+Amsterdam+ZuidOost,+Nederland/@52.3116663,4.9410333,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9829fa8209:0
xeef1003f6677b0f8

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






Euroflorist op Facebook: http://www.facebook.com/euroflorist.be
Euroflorist op Google+: http://gplus.to/EurofloristBE
Euroflorist op Twitter: https://twitter.com/EurofloristBE
De officiële Instagram account van Euroflorist: https://instagram.com/euroflorist_belgium/
Euroflorist op Flickr: http://www.flickr.com/photos/euroflorist
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4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingsbon op Euroflorist? 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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