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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een actiecode op Pabo.be? 
 

 

 

Hoe gebruik je de actiecode van Pabo.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/pabo/  

 

 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/pabo/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de actiecodes 
 

Ga naar http://www.pabo.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens 

op je winkelmandje om een overzicht van je te bestellen artikelen te zien. 

 

 

Hier zie je dus een overzicht van alle artikelen die jij zo meteen zal bestellen. Bovendien krijg je hier 

ook de mogelijkheid om je actiecode, kortingscode of vouchercode in te geven. 

 

 

Voer je actiecode, kortingcode of vouchercode in en klik op “verzilveren”. Je korting zal meteen 

afgetrokken worden van het totale bedrag van je bestelling! 

Klik vervolgens op “bestellen” om je bestelling af te ronden en verder te gaan naar de betaling. 

  

http://www.pabo.be/nl/
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2. Informatie over Pabo 
 

2.1 Wat is Pabo 
Pabo staat al ruim 28 jaar gekend als specialist op het vlak van erotiek in Europa. Pabo heeft z’n 

hoofdkwartier in Zeeuws-Vlaanderen, maar heeft in de loop der jaren een enorm klantenbestand 

uitgebouwd in landen zoals Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Polen, Tsjechië, …  

In de webshop van Pabo vind je ongeveer 30.000 verschillende artikelen betreffende erotiek en 

mode. Het is vooral de discrete verzending dat Pabo zo uniek maakt.  

 

2.2 Troeven 
 Discrete levering 

 Voor 20u besteld, dag nadien in huis 

 Veilige betaling 

 Keuze uit meer dan 30.000 artikelen 

 Regelmatig straffe kortingen 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Pabo? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 

website: https://www.pabo.be/nl/contact  

Het hoofdkantoor van Pabo is gevestigd in Zaventem: 

Pabo  

Postbus 8 

B - 1930 Zaventem 

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

koppelingen: 

 Pabo op Facebook: https://www.facebook.com/#!/PABO.BE?fref=ts 

 Pabo nieuwsbrief: http://www.pabo.be/nl/newsletter 

 Pabo outletpagina: http://www.pabo.be/nl/outlet 

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een actiecode op Pabo? 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! 

https://www.pabo.be/nl/contact
https://www.facebook.com/#!/PABO.BE?fref=ts
http://www.pabo.be/nl/newsletter
http://tagcity.be/contact/

