Handleiding:
Hoe gebruik je een voucher op
Flixbus.be?

Hoe gebruik je de voucher van Flixbus.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/flixbus/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de vouchers
Ga naar https://www.flixbus.be/ en kies je de vertrekplaats en de aankomstplaats van je busreis. Kies
vervolgens ook de vertrekdatum en de retourdatum van je reis. Kies als laatste het aantal
volwassenen, het aantal kinderen en het aantal fietsen dat je meeneemt op de bus. Klik vervolgens
op “verbinding zoeken” om alle zoekresultaten te zien te krijgen.

Wanneer je je zoekresultaten te zien krijgt, kun je meteen doorgaan om je boeking te betalen.
Maar wanneer je goed kijkt, zie je ook de mogelijkheid om je geldige voucher in te geven en deze om
te ruilen tegen de korting die op je voucher vermeld staat.

Geef je voucher in het daarvoor bestemde veld in, en klik op “inwisselen” om je vouchercode in te
ruilen en je korting meteen toegekend te krijgen. Klik nadien op “boeken” om je reservatie te
voltooien.
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2. Informatie over Flixbus
2.1 Wat is Flixbus
Met meer dan 100.000 verbindingen kun je met Flixbus overal naar toe reizen. Veiligheid en comfort
zijn twee enorm belangrijke zaken die Flixbus meeneemt tijdens de busreis. Zo reis je naar
bestemmingen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Italië, Tsjechië, Kroatië, …

2.2 Troeven
 Neem steeds 3 stuks bagage gratis mee tijdens je reis
 Alle reizen van Flixbus zijn volledig milieuvriendelijke reizen
 Boeken en omboeken van je reis zijn volledig gratis
 Meer dan 97% tevreden passagiers
 Gebruik de handige app van Flixbus

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Flixbus? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: https://www.flixbus.be/over-ons/contact

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





Flixbus op Facebook: https://www.facebook.com/FlixBusNL
Flixbus op Twitter: https://twitter.com/flixbus_nl
Flixbus op Google +: https://plus.google.com/114561312723359392850/posts
Flixbus op YouTube: http://www.youtube.com/user/EinfachBusfahren?feature=watch

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een voucher op Flixbus? 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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