
Hướng dẫn nhận code 

Nhận code 20 USD STEAM WALLET CODE bằng 2 cách mua hàng. 

1.Mua MSI Z370 GAMING PLUS hoặc Z370 TOMAHAWK  

2.Mua MSI Z270 GAMING PLUS hoặc  Z270 TOMAHAWK ARCTIC hoặc Z270 TOMAHAWK  + 

 VGA MSI GTX 1060 hoặc cao hơn.  

 

Thời gian chương trình: 01/02/2018 ~ 31/3/2018 hoặc đến khi hết hàng. 

Chương trình khuyến mãi áp dụng ở một số nước nhất định. 

Để biết thêm thông tin xin xem mục điều khoản của chương trình.   

Redeem system Cover photo 



Làm sao để nhận được 

CODE STEAM WALLET?  



Bước 1: Đăng nhập MSI Registration Center 

Tạo / đăng nhập vào tài khoản của bạn tại MSI Registration Center : 
https://register.msi.com/home/login 

 

https://register.msi.com/home/login


Bước 2: Đăng ký sản phẩm mới mua 

Tạo tài khoản của riêng bạn tại MSI Member & Product Registration Center 
và điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn. 
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Bước 3: Điền số serial của sản phẩm. 



Bước 4: Tải lên thông tin mua hàng 
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Điền đầy đủ các mục 
Và tải lên hình hóa đơn của bạn. 



Bước 4: ví dụ 

Hình rõ ràng các thông tin: ngày hóa đơn và tên sản phẩm 
Với những khách hàng mua Z270 + GTX 1060 hoặc cao hơn 

phải thể hiện rõ cả hai sản phẩm mua trong hóa đơn. 



Bước 5: Chọn đúng chương trình khuyến mãi và nhận quà 
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1.Click “Promotions” ở thanh bên trái và chọn đúng chương trình khuyến mãi: 

2. Việc nhận thưởng có thể mất 14 ngày làm việc do quá trình xác minh của nhân viên MSI. 
3.Khi việc nhận code được chấp thuận, mã STEAM Wallet sẽ được gửi đi trong vòng 7 ngày làm việc tới địa 

chỉ thư điện tử của bạn đã đăng ký với MSI. 
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Bước 6: Kích hoạt Steam Wallet Code từ STEAM 

1.Tạo tài khoản STEAM hoặc chọn SIGN IN nếu bạn đã có tài 
khoản tại đây 



Bước 7: Điền mã code vào STEAM 

Điền Code Steam Wallet bạn nhận được MSI  



Bước 8: Chơi game cùng STEAM 



Cám ơn bạn đã chú ý theo dõi 


