
Redemption Process

Christmas Deals



ជំហ៊ា នដំបូង៖

ការច ុះឈ ម្ ុះផលតិផល

របស់អ្នក



ជំហ៊ា នទី១ ៖ ការច ុះឈ ម្ ុះ និង ចូលឈៅគណននី



ជំហ៊ា នទី២៖ ចូលឈៅកាន់ទំព័រច ុះឈ ម្ ុះផលិតផល



ជំហ៊ា នទី៣៖ ច ុះឈ ម្ ុះផលតិផល ម្ី



ជំហនទី ៤៖ ច ចឈលើផលិតផលឈដើម្បីស្សែ ងយល់ពី

រឈបៀបស្សែករកឈលខ S/N



ជំហនទី ៤៖ ច ចឈលើផលិតផលឈដើម្បីស្សែ ងយល់ពីរឈបៀបស្សែ ករ

កឈលខ S/N និង ឈលខ CHK

S/N number 

and CHK 

number
S/N number 

and CHK 

number

Liquid Cooling Motherboard



ជំហនទី ៥-១៖ បំឈពញឈលខ S/N



ជំហនទី ៥-២៖ បំឈពញឈលខ CHK



ជំហនទី ៥-៣ : ចូលបំឈពញសំន ំស្បបបទននការច ុះ
ឈ ម្ ុះផលិតផល

ក ំឈលេច Upload 

វិ កក័យប័្ត!



ជំហ៊ា នទី២៖

បត រូយកការផតល់ជូន

ស្ដលអ្នកអាចបដ រូាន



ជំហនទី ៦-១៖ សូម្ច ចពាកយថា“ Promotions ” ឈ ើយ

ច ចពាកយថា “ Redeem ”

2021-12-01~2021-12-31

Christmas Deal

Monitor, Desktop



ជំហនទី ៦-២៖ Upload របូ S/N ននផលិតផលរបស់អ្នក

និង បំឈពញព័ត៌មានស្ដល្តូិ ការឈ ើយច ច “ Next “

MEG X570S ACE MAX2021-

09-01

2021-09-01~2021-09-30

2021-09-01~2021-09-30

Back to School

4

Optix MPG341CQR
United States2021-12-01

Christmas Deals

2021-12-01~2021-12-31

2021-12-01~2021-12-31



ជំហនទី ៧-១៖ ពិនិតយឈម្ើលព័ត៌មានស្ដលអ្នកានបំឈពញ
រចួច ច “ Redeem ”



ឧទា រន៍ននឯកសារស្ដល្តូិ Upload

INVOICE Product S/N

PC Monitor

*សូម្្ាកដថាអ្នកាន Upload ឯកសារទាងំ២ឈនុះ៖
1. វិ ក្កយបត្រ/ភស្ត ុតាងនៃការតញ្ជា រទិញ៖ ១. ឈ ម្ ោះហាងដែលអ្នកបាៃទិញ ២. កាលបរ កឈចេទ

ននការបញ្ជា រទិញ ៣. ឈ ម្ ុះម្ ូ ស្ែលស្ដលអ្នកានទិញ

2. ឈលខ S/N ឈៅឈលើផលិរផល មិៃដមៃឈៅឈលើ្តអ្ត់ឈទ (បង្ហា ញដូចឧទា រន៍ឈៅខាងឈលើ)



ជំហនទី ៧-២៖ រង់ចំការឈ េ្ ើយតបពីឈសវាកម្ម
អ្តិ្ិជនរបស់MSI

*សូម្ចងចំថារាល់ពាកយឈសន ើរស ំអាចចំណាយឈពលចប់

ពី ៧ ឈៅ ១៤ ន ៃ្ ននន ៃ្ឈ ែ្ ើការឈដើម្បីឈផទៀងាទ ត់។



ពិនិតយឈម្ើលសាា នភាពនន

ការបដ រូរបស់អ្នក



ជំហនទី ៨៖ ឈ្ជើសឈរ ើសពាកយថា “Promotion” 
ឈដើម្បីពិនិតយឈម្ើលសាា នភាព

Christmas 

Deals
Optix MPG341CQR2021-12-01



រឈបៀបននការ Upload ឯក

សារម្ដងឈទៀត



បរាជ័យកន ុងការ Redemption ជំហនទី ១៖ ្បសិនឈបើអ្នកទទួល

ានការជូនដំនឹងឈៅកន ុង្បអ្ប់សំប ្តរបស់អ្នក

ច ច link ឈនុះ

ឈ ត ផលនន

ការបរាជ័យ

កន ុងការ
redemption

https://account.msi.com/login?ref=service



បរាជ័យកន ុងការ Redemption ជំហនទី ២៖

បន្ទទ ប់ម្កចូលឈៅកាន់My Product: សូម្ច ច relative promotion

Christmas 

Deals
Optix MPG341CQR2021-12-01



បរាជ័យកន ុងការ redemption ជំហនទី ៣៖ បំឈពញ

ព័ត៌មានស្ដលចំាច់ឈ ើយច ច“Redeem”

2021-10-04 MEG Z590 ACE



Redeem រចូរាល់



ឈតើឈ ែ្ ើដូចឈម្តចឈដើម្បី

ទទួលានរង្ហែ ន?់



ជំហនទី ៩-១៖ ពិនិតយឈម្ើលរង្ហែ ន់តាម្្បអ្ប់សបំ ្តកន ុង Email របស់អ្នក

Back to School steam code ?

60Steam code

Your Back to School steam code activation code is

https://www.game.co.uk/en/gifts-and-gadgets/pc-and-steam-cards/steam-cards/



ជំហនទី ៩-២៖ ពិនិតយឈម្ើលសាា នភាព
ននការ redeem ឈៅកន ុង MSI member Center

Christmas

Deals Optix MPG341CQR2021-12-01



សំនួរស្ដលសួរញឹកញាប់



FAQ

Why there is no any relative promotion in my member center account?

1. Check if your product is eligible model

2. Check if your invoice is in eligible period

3. Make sure the region you live is in the eligible region for the promotion

4. Make sure you purchased the eligible product from MSI partners in your domiciled region

What should I do if I received an email inform me that my claim was incomplete?

Please make sure that you had provide:

1. Invoice/purchase proof which include purchase date, purchase store, and purchase model

2. SN number picture that on the product itself, not on the package

How long does it takes to process the application and when will I receive my gift?

All applications might take up:

*Digital code - 7~14 working days to be verified. 

*Physical Prize - 8 -12 weeks to delivered after your redemption got approved

Why am I not receive any email after my participation?

If you have not received an email, please check your spam folder and deactivate your email filter. 

*Any more question feel free to ask in https://account.msi.com/

https://account.msi.com/


Intel®  Extreme 

Masters Certified PC


