
Πληροφορίες λογαριασμού 

Εγγραφή για λογαριασμό και διαχείριση λογαριασμού  

ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

Μπορείτε όντως να εξερευνήσετε τον ιστότοπο michaelkors.global χωρίς να διαθέτετε 

λογαριασμό. Γιατί όμως να μην αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία αγορών σας; Με τη 

δημιουργία λογαριασμού στο michaelkors.global, μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες 

πληρωμής, χρέωσης και αποστολής για πιο εύκολη και γρήγορη ολοκλήρωση αγορών στον 

ιστότοπο. Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθείτε το ιστορικό παραγγελιών σας, μια πρακτική 

δυνατότητα όταν θέλετε να επαναλάβετε μια παραγγελία ή να ελέγξετε ξανά το δώρο που κάνατε 

στην καλύτερή σας φίλη για τα γενέθλιά της πέρσι. Και ακόμα καλύτερα, όταν έχετε 

εγγεγραμμένο λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε μια λίστα με τα 

Αγαπημένα σας, για να μπορείτε να τα βλέπετε με ένα κλικ. Καλές αγορές! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με την εγγραφή σας στο michaelkors.global, μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες πληρωμής 

στον λογαριασμό σας. Σημαντικό: Η διεύθυνση χρέωσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη διεύθυνση 

που υπάρχει στο αρχείο της τράπεζάς σας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Ως εγγεγραμμένος κάτοχος λογαριασμού στο michaelkors.global, μπορείτε να μεταβείτε εύκολα 

στο ιστορικό παραγγελιών σας για αγορές στο michaelkors.global. Έχετε υπόψη ότι μόνο οι 

αγορές που υποβλήθηκαν μετά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού θα 

συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. 

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;  

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στο michaelkors.global , κάντε 

κλικ στον σύνδεσμο "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;" κατά τη διαδικασία εισόδου. Θα σας 

ζητηθεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης μέσω ενός email που θα σταλεί στη διεύθυνση 

email που καταχωρίσατε στον λογαριασμό σας ή απαντώντας σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις 

ασφαλείας. Αν επιλέξετε να υποβάλετε τη διεύθυνση email σας, θα σας στείλουμε ένα email με 

έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό μας, τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε 

έναν νέο κωδικό πρόσβασης. 

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο του τμήματος Εξυπηρέτησης 

Πελατών χρησιμοποιώντας τη φόρμα Επικοινωνήστε μαζί μας . Ανακτήστε τον κωδικό 

πρόσβασης εδώ. 
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