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

Hoe gebruik je de kortingscode van Pixum.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/pixum/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes
Ga naar de website van Pixum en kies het product dat jij wil door bovenaan de website het volledige
aanbod van Pixum te bekijken.
Eenmaal je het product gekozen het dat jij wenst te bestellen, kan je beginnen met het ontwerpen
van je product.

Nat het ontwerpen van je product kun je je product toevoegen aan je winkelmandje om het zo te
bestellen.
In je winkelmandje krijg je ook een overzicht van alle producten die je wenst te bestellen.
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Maar naast het overzicht van alle producten die je zal bestellen, krijg je er ook de mogelijkheid om
een geldige kortingscode in te geven. Klik op “gebruik kortingscode” om je geldige kortingscode in te
geven.
Nadat je je kortingscode ingegeven hebt, klik je op “gebruik kortingscode” om zo je korting meteen
te verrekenen.
Klik op “naar de kassa” om zo je bestelling te betalen en dus af te ronden.

2. Informatie over Pixum
2.1 Wat is Pixum
Al sinds 2000 biedt Pixum de mogelijkheid om online je eigen producten te ontwerpen aan de hand
van je eigen foto’s. Pixum is dan ook één van de toonaangevende online fotoservices in Europa.
Fotoboeken, wanddecoratie, fotokalenders, wenskaarten, telefoonhoesjes, fotocadeaus, … Al deze
artikelen kun je via de website van Pixum volledig zelf personaliseren.

2.2 Troeven
 Je gegevens worden volledig veilig getransfereerd
 Alle klantengegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld
 Pixum biedt een ruime keuze aan producten voor iedere gelegenheid
 Pixum drukt uitsluitend op premium fotopapier

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Pixum? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: https://nl.pixum.be/
Het hoofdkantoor van Pixum is gevestigd in de Duitse stad Keulen op het volgende adres:
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Industriestrasse 161
50999 Keulen
Duitsland
Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Industriestra%C3%9Fe+161,+50999+K%C3%B6ln,+Duitsland/@5
0.8726129,6.9967012,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bf2145b5b384c3:0x42db08c252f4db74

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




Pixum op Facebook: http://www.facebook.com/pixumnederland
Pixum op Twitter: http://twitter.com/Pixum_Benelux
Pixum op Google +:
https://plus.google.com/b/106816983924292340419/106816983924292340419/posts

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op Pixum? 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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