المرتجعات
إذا لم تكن راضًٌا عن طلبك ألي سبب من األسباب ،فسوف نقبل إعادة العناصر التً تكون بحالة جدٌدة وغٌر مستخدمة ،مع
إرفاق العالمات األصلٌة وعندما تكون مصحوبة بنموذج إرجاع  Michael Korsاألصلًٌ .جب أال ٌتم غسل العناصر
المرتجعة أو ارتداؤها أو تبدٌلها .نحن ال نقبل إرجاع مالبس السباحة أو المالبس الداخلٌة أو المجوهرات أو منتجات التجمٌل
حٌث ٌتم كسر ختم النظافة الشخصٌة أو إزالته ،وكذلك العناصر المصنعة خصوصًا أو الشخصٌة (بما فً ذلك العناصر الممٌزة
بحروف أو المحفور علٌها عالمات).
ال تؤثر سٌاسة اإلرجاع هذه على الحقوق القانونٌة التً قد تتمتع بها بموجب القانون المعمول به ،بما فً ذلك حقك القانونً فً
السحب أو الضمان القانونً الخاص بك.
سٌتم رد قٌمة االئتمان للعنصر (العناصر) المرتجع إلى حسابك بنفس طرٌقة الدفع التً تم استالمه بها ،باستثناء الدفع عند
االستالم ،وكما هو موضح بخالف ذلك هنا .ستتلقى رسالة برٌد إلكترونً تؤكد إكمال معالجة المرتجعاتٌ .رجى مالحظة أننا ال
نعرض عملٌات استبدال.
فً حال إعادة أحد العناصر إلٌنا فً حالة غٌر مناسبة ،قد نضطر إلى إعادة إرساله إلٌك

المبالغ المستردة للطلبات المدفوعة عند االستالم
بالنسبة لعناصر المرتجعات المدفوعة عن طرٌق "الدفع عند االستالم" ،سٌتم االتصال بك من قبل ممثل خدمة العمالء لمعالجة
عملٌة االسترداد عبر تحوٌل بنكً أو .PayPal

ال ٌمكن إعادة المرتجعات إلى المتجر
البضائع المشتراة عبر اإلنترنت على  michaelkors.globalال ٌمكن إرجاعها إال عن طرٌق البرٌدٌ .جب إرجاع جمٌع
المرتجعات للطلبات عبر اإلنترنت فً غضون ٌ 30ومًا من الٌوم الذي ٌتم فٌه التوصٌل .إذا تم شحن طلبك فً عملٌات تسلٌم
متعددة ،فسٌكون لدٌك ٌ 30ومًا من الٌوم الذي تلقٌت فٌه آخر تسلٌم لك لهذا الطلب.

كٌفٌة إرجاع عنصر (عناصر)
إلرجاع عنصر (عناصر)ٌ ،رجى اتباع التعلٌمات التالٌة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

احزم البضائع الخاصة بك بإحكامٌ .رجى محاولة استخدام صندوق الشحن والمواد األصلٌة.
تفضّل بزٌارة بوابة المرتجعات على  www.Michaelkors.global/Returnsللبدء بتفوٌض
المرتجعات.
أدخِل رقم طلبك وعنوان برٌدك اإللكترونً.
حدد السلع التً ترغب فً إرجاعها وسبب اإلرجاع.
حدد ملصق التسلٌم "مدفوع مسب ًقا*" واطبع كل من ملصق المرتجعات ونموذج المرتجعات.
ضع المرتجعات داخل الطرد قبل إغالقه بإحكام.
َ
ضع ملصق "مدفوع مسب ًقا*" على حزمة المرتجعات.
َ
أرسل الحزمة المرتجعة إلى نقطة خدمة  DHLفً مكان التوصٌل أو اطلب االستالم هنا.

* سٌتم خصم تكلفة البرٌد المرسل المدعومة والمدفوعة مسب ًقا من مبلغ المرتجعات الخاص بك وٌتم تفصٌله أدناه.

الوجهة

التكلفة

أسترالٌا

 20دوالرً ا أسترالًٌا

البحرٌن

 5د.ب

كرواتٌا

 95كونا كروانٌة

مصر

 200ج.م

غانا

 65سٌدي غانً

الٌونان

ٌ 10ورو

هونغ كونغ ،الصٌن

 95دوالر هونغ كونغ

الهند

 850روبٌة هندٌة

إندونٌسٌا

 175000روبٌة إندونٌسٌة

إسرائٌل

 45شٌكل

الكوٌت

 5دنانٌر كوٌتٌة

لبنان

 19000ل.ل

مالٌزٌا

 50رٌنجٌت مالٌزًٌا

نٌوزٌالندا

 20دوالرً ا نٌوزٌلندًٌا

نٌجٌرٌا

 4500نٌرة نٌجٌرٌة

باكستان

 2000روبٌه باكستانً

الفلبٌن

 650بٌزو فلبٌنًٌا

قطر

الً قطرًٌا
 45رٌا ً

روسٌا

 800روبل روسً

المملكة العربٌة السعودٌة

الً سعودًٌا
 45رٌا ً

سنغافورة

 20دوالرً ا سنغافورًٌا

جمهورٌة سلوفاكٌا

ٌ 10ورو

جنوب أفرٌقٌا

 200راند جنوب إفرٌقً

تاٌوان ،الصٌن

 400دوالر تاٌوانً

تاٌالند

 400بات تاٌالندي

تركٌا

 80لٌرة تركٌة

اإلمارات العربٌة المتحدة

 45درهمًا إماراتًٌا

أوكرانٌا

 350هرٌفنٌا أوكرانٌة

فٌتنام

 300دونغ فٌتنامً

الً من استخدام ملصق
ٌرجى مالحظة أنه فً حالة اختٌار خدمة توصٌل أو شحن أخرى إلرجاع العنصر الخاص بك بد ً
الً عن تكلفة اإلرجاع ،بما فً ذلك
المرتجعات المدفوع مسب ًقا ،باستثناء فً حالة المنتج المعٌب أو غٌر المطابق ،ستكون مسؤو ً
أي رسوم استٌراد أو ضرائب تتكبدها شركة  Michael Korsنتٌجة استخدام شركات التوصٌل األخرى هذه .سٌتم خصم هذه
التكالٌف من مبلغ المرتجع الخاص بك.
ستخضع عملٌات شحن المرتجعات من روسٌا التً تتخطى قٌمتها ٌ 1000ورو لرسوم جمركٌة على المرتجعاتٌ ،قوم المر ِجع
بدفعها لشركة الشحن عند الجمع.
ستتم معالجة عملٌة اإلرجاع فً غضون ٌ 14وم عمل كحد أقصى من تارٌخ االستالم فً مستودعنا.
ٌرجى مالحظة أنه ستتم معالجة عملٌة رد األموال للعنصر إلى طرٌقة الدفع األصلٌة ،باستثناء الدفع عند االستالم .بالنسبة إلى
العناصر المرتجعة المدفوعة عن طرٌق الدفع عند االستالم ،سوف ٌتصل بك أحد ممثلً خدمة العمالء لترتٌب تحوٌل بنكً أو
دفع  PayPalلمبلغ المرتجعات .للعناصر المرتجعة المدفوعة عن طرٌق الدفع عند االستالم ،سوف ٌتصل بك أحد ممثلً خدمة
العمالء لترتٌب تحوٌل بنكً أو دفع  PayPalلمبلغ المرتجعات.
أنت مسؤول عن التغلٌف المناسب للمنتج ،ووضع العالمات علٌه ،وشحنه إلٌناٌ .رجى االحتفاظ بدلٌل البرٌد الخاص بك كضمان
لشحنتك.
إذا فقدت نموذج المرتجعات أو ملصق المرتجعات المدفوعة مسب ًقا ،فٌرجى االتصال بخدمة العمالء لتزوٌدك بنموذج أو ملصق
آخر عبر البرٌد اإللكترونً.

إرجاع هدٌة
ٌمكن إرجاع الهداٌا عن طرٌق البرٌد ،كما هو موضح أعالهٌ .رجى مالحظة أنه ال ٌمكننا عرض االستبدال وستتم معالجة
استرداد األموال مقابل الحساب األصلً بنفس طرٌقة الدفع التً تم استالمها بها ،باستثناء مبالغ الدفع عند االستالم .بالنسبةًإلى
العناصر المرتجعة المدفوعة عن طرٌق الدفع عند االستالم  ،سوف ٌتصل بك أحد ممثلً خدمة العمالء لترتٌب تحوٌل بنكً أو
دفع  PayPalلمبلغ المرتجعات.

إذا احتجت إلى مساعدة فً عملٌة اإلرجاع عبر البرٌد ،فٌرجى االتصال بخدمة العمالء باستخدام التفاصٌل الموجودة هنا.
تارٌخ التحدٌث األخٌر29.10.2019ً:

