Handleiding:
Hoe gebruik je een promocode op
Asos.com?

Hoe gebruik je de promocode van Asos.com 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/asos/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes
Ga naar http://www.asos.com/ en log in met je bestaande account of maak een nieuwe account aan.
Vervolgens voeg je de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik op je winkelmandje (“bag”) rechts
bovenaan om een overzicht van je bestelling te zien.

Hier zie je dus een overzicht van alle artikelen die jij zal bestellen. Om door te gaan klik je op “pay
securely now”. Vervolgens zal je enkele persoonlijke gegevens moeten ingeven om de betaling te
voltooien.
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Klik op “next step” om door te gaan naar de laatste stap. Het bevestigen van de betaling. Hier krijg je
eveneens de mogelijkheid om je kortingscode (bij Asos is dit promocode) in te geven. De korting die
je krijgt wordt meteen afgetrokken van het totaalbedrag van je bestelling.

Voeg in het daarvoor bestemde veld je promo code in en klik op “update”. De korting wordt meteen
afgetrokken van het totale bedrag van je bestelling.

2. Informatie over Asos
2.1 Wat is Asos
Asos is een Britse online webshop waar je hoofdzakelijk mode- en schoonheidsartikelen kan kopen.
Het doelpubliek van Asos zijn voornamelijk jonge volwassenen die doelbewust op zoek zijn naar
bepaalde artikelen binnen een bepaalde trend. In de webshop van Asos vind je meer dan 850
verschillende gekende en minder gekende merken. Daarnaast verkoopt Asos ook kleding en
accessoires van het huismerk.
Asos is actief in landen zoals Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië, Verenigde Staten, Duitsland,
Spanje, Rusland, Italië en China. Verder worden de bestellingen van Asos verzonden naar ongeveer
237 verschillende landen.

2.2 Troeven
 In de webshop van Asos vind je meer dan 850 verschillende merken
 Het hele jaar daar kun je er genieten van artikelen in de sale categorie
 Gratis verzending wereldwijd
 Artikelen zijn eenvoudig terug te sturen
 Je vindt er vaak artikelen die je nergens anders vindt
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2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Asos? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun website:
http://asos.custhelp.com/app/ask
Het hoofdkantoor van Asos is gevestigd in Londen op het volgende adres:
ASOS.com - London HQ
Greater London House,
Hampstead Road
LONDONUKNW1 7FB

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








Asos op Facebook: https://facebook.com/ASOS
Asos op Twitter: https://twitter.com/ASOS
Asos op Google +: https://plus.google.com/+ASOS
Asos op Pinterest: http://pinterest.com/asos/
Asos op Instagram: http://instagram.com/asos
Asos op YouTube: https://youtube.com/user/ASOSfashion
Asos op Tumblr: http://asoslive.tumblr.com/

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promo code op Asos? 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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