اکاؤنٹ کی معلومات
اپنے اکاؤنٹ کے لئے اندراج اور انتظام کرنا
گریٹ شاپنگ اور بھی بہتر بن گئی ہے
یہ سچ ہے کہ — آپ بغیر کسی اکاؤنٹ کے  michaelkors.globalدریافت کرسکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی خریداری کے تجربے
کو اور زیادہ بہتر کیوں نہیں بناتے؟  michaelkors.globalپر ایک اکاؤنٹ بنا کر آپ ویب سائٹ پر آسانی پیدا کرنے کے لئے
ادائیگی ،بلنگ اور شپنگ معلومات محفوظ کر کے اسے فوری طور پر چیک آؤٹ کرسکتے ہیں۔ آپ اپنے آرڈر کی ہسٹری بھی
رکھ سکتے ہیں ،کچھ ایسا جو کہ اگر آپ دوبارہ آرڈر کرنا چاہتے ہوں ،یا اپنے سب سے اچھے دوست کو پچھلے سال اس کی
سالگرہ کے موقع پر آپ نے کیا تحفہ دیا اسے دوبارہ چیک کرنا ہو ،تو وہ کام آسکے۔ اور یہ اچھا ہوتا ہے :ایک رجسٹر شدہ
اکاؤنٹ کی مدد سے ،آپ پسندیدگان کی ایک فہرست بنا کر منظم بھی رکھ سکتے ہیں  ،لہذا آپ کی مطلوبہ فہرست ہمیشہ صرف
ایک کلک دور رہتی ہے۔ شاپنگ مبارک ہو !
ادائیگی کی معلومات
 michaelkors.globalپر رجسٹر کرکے ،آپ اپنی ادائیگی کی معلومات اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کرسکتے ہیں۔ اہم :آپ کا بلنگ
پتہ آپ کے بینک والے فائل کے پتے کے عین مطابق ہونا چاہئے۔
آرڈر کی ہسٹری
 michaelkors.globalپر ایک رجسٹر شدہ اکاؤنٹ ہولڈر کی حیثیت سے ،آپ  michaelkors.globalپر خریداریوں کے لئے
اپنے آرڈر کی ہسٹری تک آسانی سے رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ آن الئن اکاؤنٹ بنانے کے بعد کی خریداریوں کو
ہی اس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔

اپنا پاس ورڈ بھول گئے؟
اگر آپ اپنے  michaelkors.globalاکاؤنٹ کا پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو ،براہ کرم سائن ان کے عمل کے دوران بھول گئے
پاس ورڈ لنک پر کلک کریں۔ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں رجسٹرشدہ ای میل پتہ پر بھیجے گئے ای میل کے ذریعے ،یا ایک سے
زائد سیکیورٹی سواالت کے جوابات دینے کے بعد پاس ورڈ دوبارہ سیٹ کرنے میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ اپنا ای
میل پتہ جمع کروانا چاہتے ہیں ،تو ہم آپ کو ایک لنک بھیجیں گے جس میں ہماری سائٹ کا ایک لنک ہوگا جس کی مدد سے آپ
نیا پاس ورڈ بنا سکتے ہیں۔
آپ ہمارے ہم سے راابطہ کریں فارم کے ذریعہ کسٹمر سروسز کے نمائندے سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ پاس ورڈ یہاں باز یافت
کریں۔
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