Handleiding:
Hoe gebruik je een geschenkcode op
Unigro.be?

Hoe gebruik je de geschenkcode van Unigro.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/unigro/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de geschenkcodes
Ga naar http://www.unigro.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens
op “Bekijk mijn winkelmandje”. Dit vind je terug wanneer je met de muis over je winkelmandje
rechts boven schuift.
Hier zie je een handig overzicht van alle artikelen die je zal bestellen.

Naast alle te bestellen artikelen zie je hier ook de mogelijkheid om je geldige geschenkcode in te
geven.

Geef je speciale (geldige) geschenkcode in, in het daarvoor bestemde veld en klik op ok. Je korting
wordt meteen verrekend of je krijgt meteen je geschenk toegewezen.
Klik op “ga verder” om je bestelling af te ronden en deze vervolgens te betalen.
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2. Informatie over Unigro
2.1 Wat is Unigro
Unigro is de online specialzaak voor meubelen, huishoudelektro, hifi, linnen, lichaamsverzorging,
vrijetijdsproducten, games, …
Elke week wordt het enorme aanbod van Unigro aangevuld met heel wat nieuwe producten aan een
zeer voordelige prijs. Bovendien geniet je ook steeds van een 100% kwaliteitsgarantie wanneer je
online shopt bij Unigro. Bij elke bestelling krijg je ook steeds een uniek gratis geschenk.

2.2 Troeven
 Gratis geschenk bij elke bestelling
 Je geniet van een 100% kwaliteitsgarantie
 Indien je niet tevreden bent, krijg je je geld terug
 Meer dan 60 jaar ervaring in online verkoop

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Unigro? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: http://www.unigro.be/nl/service/contact
Het hoofdkantoor van Unigro is gevestigd op het volgende adres:
Saint Brice S.A., Afdeling Unigro
Prins Boudewijnlaan 65
9100 Sint-Niklaas

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Prins+Boudewijnlaan+65,+9100+SintNiklaas/@51.1603829,4.1614603,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c38c25b313e7b9:0x813026c
ec56f29c8

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


Unigro op Facebook: https://www.facebook.com/unigro.be

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