Handleiding:
Hoe gebruik je een promotiecode op
Mediamarkt.be?

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

https://tagcity.be/shop/mediamarkt/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promotiecodes
Ga naar http://www.mediamarkt.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik
vervolgens op je winkelmandje rechts bovenaan om een overzicht te zien van alle artikelen die jij zal
bestellen.

Eenmaal je alle artikelen die je wenst te bestellen geselecteerd hebt en in je winkelmandje geplaatst
hebt, kun je op “doorgaan” klikken om je bestelling af te ronden.
Nadien krijg je een formulier te zien waar je enkele persoonlijke gegevens zoals je adres en
telefoonnummer moet invullen.
Wanneer je hier mee klaar bent kun je op doorgaan klikken om verder te gaan naar stap 3.
Stap 3 is het ingeven van een factuuradres en het kiezen van een afhaalpunt of afleverlocatie.
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De laatste stap, stap 4, is het controleren, bevestigen en betalen van je bestelling.

Maar hier kun je ook een geldige promotiecode ingeven in het daarvoor bestemde veld.
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Geef je promotiecode in en klik op “inwisselen” om je korting te verrekenen. Klik op betalen om je
bestelling af te ronden.

2. Informatie over Mediamarkt
2.1 Wat is Mediamarkt
Mediamarkt is een grote keten waar je heel wat elektronica, multimedia en huishoudtoestellen kunt
kopen. Het idee van Mediamarkt is simpel: een enorm breed aanbod van verschillende merkartikelen
voor de laagste prijs in grote winkels, opvallende reclame en een totaal nieuwe bedrijfscultuur.

2.2 Troeven
 Mediamarkt heeft een enorm groot aanbod
 Mediamarkt organiseert regelmatig promoties en solden
 Via de webshop van Mediamarkt kun je snel en eenvoudig een bestelling plaatsen
 Via de flyer van Mediamarkt zie je meteen het volledige aanbod van Mediamarkt

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Mediamarkt? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: http://www.mediamarkt.be/nl/shop/contact.html?langId=-17
Het hoofdkantoor van Mediamarkt is gevestigd op het volgende adres:
Connexion Business Park
Brusselsesteenweeg 496, bus 2
1731 Asse-Zellik
Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Brusselsesteenweg+496,+1731+Asse/@50.8896954,4.2599787,
17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c0fef79b5ef5:0x5136a57275b2e58a

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





Mediamarkt op Facebook: https://www.facebook.com/MediaMarktBE
Mediamarkt op YouTube: http://www.youtube.com/user/MediaMarktBE/
Mediamarkt op Google +: https://plus.google.com/106899896761331675132
Mediamarkt op Twitter: https://twitter.com/MediaMarktBEnl

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promotiecode op Mediamarkt? Of heb je een vraag
over deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
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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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