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

Hoe gebruik je de kortingscode van Iciparisxl.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/ici-paris-xl/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes
Ga naar http://www.iciparisxl.be en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens
op “Geef hier een code in van een coupon. ”

Nadat je de code ingegeven hebt klik je op “toepassen” en je zal meteen zien dat de korting
afgetrokken werd van het totale bestelbedrag. Let wel, er kunnen bepaalde voorwaarden verbonden
zijn aan de codes, waardoor deze niet in alle situaties werken. Klik vervolgens op “volgende”.
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Meld je vervolgens aan met je Ici Paris XL-account of ga verder met bestellen indien je geen account
hebt en ook geen account wil aanmaken.
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2. Informatie over Ici Paris XL
2.1 Wat is Ici Paris XL
Ici Paris XL werd reeds in mei 1968 opgericht door een koppel afkomstig uit Parijs dat de
luxegoederen toen nog rechtstreeks deed overkomen van Parijs. XL stond voor Ixelles, wat Elsene
betekent in het Frans. Momenteel telt Ici Paris XL maar liefst 268 verschillende filialen.
Ici Paris XL is vooral gekend voor het verkopen van cosmetica-producten, parfums en andere
schoonheidsproducten. Deze artikelen vind je terug in de webshop van Ici Paris XL.

2.2 Troeven
 Je krijgt gratis staaltjes bij elke bestelling
 Haal gratis je bestelling af in één van de filialen
 Betaal veilig online
 Krijg regelmatig een korting op je bestelling
 Krijg €5 korting wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Ici Paris XL

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Ici Paris XL? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: http://www.iciparisxl.be/nl_BE/Klantenservice/Contacteerons/cbN4fAqLsBhjcAAAEupk8tOrUI
Het hoofdkantoor van A.S. Watson Group, de groep die eigenaar is van Ici Paris XL is gevestigd in het
Nederlandse Renswoude.
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3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:





Ici Paris XL op Facebook: https://www.facebook.com/iciparisxlnl
Ici Paris XL op Twitter: https://twitter.com/IPXL_belgie
Ici Paris XL op Youtube: http://www.youtube.com/user/ICIPARISXLPARFUMERIE
Ici Paris XL op Flickr: http://www.flickr.com/photos/iciparisxl_belgie-belgique/

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingsbon op Ici Paris XL? 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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