
 
 

 

 

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. 
NO.69,LIDE ST.,ZHONGHE DIST.,NEW TAIPEI CITY 235,TAIWAN  

TEL: 886-2-3234 5599 (REP.) FAX: 886-2-3234 5488 (REP.)  

1 

 

Điều khoản và Điều kiện 

1. Thời gian sự kiện và thời gian đăng ký.  Từ ngày 01/04 đến ngày 30/06/2022, gười tham gia 

(“bạn, “của bạn”, tuỳ trường hợp áp dụng) có thể tham gia chương trình khuyến mãi nhận quà tặng 

“Eye Love Cinema” của MSI (“Event”) – trong khi vẫn còn quà tặng. Để tham gia, bạn phải hoàn thành 

các bước như sau: 

 

i) Mua một (1) hay nhiều sản phẩm hợp lệ của MSI từ các đối tác của MSI tham gia chương 

trình này và đăng ký sản phẩm của bạn trên Trung tâm thành viên MSI (MSI Member 

Center). Bạn sẽ cần đăng ký mới một tài khoản MSI Member tại địa chỉ 

https://register.msi.com/home/login nếu bạn chưa bao giờ đăng ký thành viên. Các Nhà sản 

xuất thương hiệu gốc (Original brand manufacturers) và khách hàng I-café không được 

xem là đối tác của MSI cho chương trình khuyến mãi này.  

ii) Bạn có thể đăng ký nhiều hơn một (1) sản phẩm hợp lệ để nhận được được phần quà khi 

phần quà vẫn còn. MỖI NGƯỜI THAM GIA CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TỐI ĐA HAI (2) 

ĐƠN NHẬN QUÀ . Đến trang đăng ký sản phẩm và đăng ký sản phẩm hợp lệ của bạn bằng 

cách lựa chọn dòng sản phẩm và tham gia chương trình khuyến mãi “Eye Love Cinema”. 

Tất cả các đơn đăng ký và nhận quà phải được hoàn thành trước ngày 14/07/2022. Đăng 

ký cho chương trình khuyến mãi sẽ tự động đóng lại nếu như chương trình phải kết thúc 

sớm do hết quà – bạn sẽ nhận được thông báo khi đăng ký sản phẩm. 

iii) Cung cấp bằng chứng mua hàng của bạn cho MSI xem xét. Tài liệu nộp lên bao gồm 

hình chụp rõ nét của mã số in trên tem dán trực tiếp trên sản phẩm, hoá đơn với tên phiên bản 

sản phẩm của MSI, ngày mua hàng và tên tiệm. Ngày bán trên hoá đơn phải nằm giữa khoảng 

thời gian từ 01/04 – 30/06/2022. Nếu cần thiết, MSI có thể yêu cầu bạn gửi phần cắt mã số in 

trên vỏ hộp màu của sản phẩm.. 

iv) Đồng ý với Điều kiện và Điều khoản của chương trình, và chờ MSI xem xét. Nếu MSI xác 

định bạn đạt đủ các yêu cầu hợp lệ, quà tặng là mã vouchet Got It (xem thêm bảng dưới đây) sẽ 

được gửi đến địa chỉ email dùng để đăng ký của bạn. Quá trình xác nhận có thể mất đến 14 ngày 

làm việc. Những thông tin đăng ký Chương trình không đầy đủ có thể mất thêm thời gian xử lý lên 

đến mười bốn (14) ngày làm việc nếu bạn cần phải bổ sung thêm thông tin. Việc gửi quà là phần 

quà vật chất có thể cần thêm đến tám (8) tuần hoặc hơn do vấn đề thủ tục hải quan. MSI SẼ KHÔ NG 

ĐỒNG Ý  VỚI VIỆC THAY ĐỔI TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI THAM 

GIA SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ – NGƯỜI THAM GIA PHẢI CUNG CẤP THÔ NG TIN CHÂ N 

THẬT VÀ CHÍNH XÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ 
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I. Quà tặng: 

- Một (1) mã voucher Got It trị giá 400,000. Số lượng voucher có hạn.  

II. Các sản phẩm MSI hợp lệ (5):   

Sản phẩm hợp lệ Dòng sản phẩm 

Monitor 

Summit MS321UP 

Modern MD241P 

Modern MD241PW 

Modern MD241P Ultramarine 

Modern MD271PW 

 

III. Quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện tham dự chương trình: Việt Nam,  

IV. Chương trình này chỉ dành cho người dùng cuối hợp lệ và không phải cho các doanh 

nghiệp. Các chi nhánh, công ty con, nhà sản xuất, đối tác, nhà phân phối, đại lý, nhà bán 

buôn, nhà bán lẻ, I-Cafe, hay các nhân viên hoặc người nhà trực hệ của các nhân viên MSI 

không đủ điều kiện tham gia Chương trình này. 

V. MSI giữ quyền được điều chỉnh những điều khoản này mà không cần thông báo trước 

theo bất kỳ chỉ đạo nào từ cơ quan quản lý. 

VI. Người tham gia phải trên 18 tuổi. Chương trình không hiệu lực ở nơi bị hạn chế bởi pháp 

luật. 

 

2. Chính sách về các vấn đề riêng tư.     Chúng tôi có thể hỏi bạn để có thêm thông tin trong 

suốt quá trình tham gia sự kiện và đăng ký sản phẩm. Những vấn đề này, nếu có thể, không 

chỉ giới hạn trong email của bạn, tên, số xê ri sản phẩm, mã khuyến mãi, thông tin mua hàng, 

và nhiều thông tin tự nguyện kê khai khác bạn cung cấp. Thêm vào đó, chúng tôi có thể thu 

thập gián tiếp thông tin của bạn thông qua các cookie hay công cụ phân tích nhúng trong 

website. Những thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ chỉ được phục vụ cho những mục đích 

sau: để chạy Sự kiện này, để xác nhận tham gia sự kiện của bạn, để liên hệ với bạn khi cần, và 

để đảm bảo quà tặng có thể được gửi đến cho bạn, dữ liệu đăng ký sản phẩm tại cửa hàng sẽ 

được duy trì khi mối quan hệ giữa MSI và người mua còn tồn tại (Chẳng hạn như. khi bạn sử 

dụng các dịch vụ như bảo hành, thông báo qua eDM v..v..), và chỉ sử dụng thuần tuý cho mục 

đích nghiên cứu thị trường nội bộ để phát triển những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Thông tin 

của bạn sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba, ngoại trừ: i) bên thứ ba xử lý chẳng hạn như 

dịch vụ cung cấp internet của chúng tôi và dịch vụ cung cấp dịch vụ website để tiến hành Sự 

kiện này; và ii) khi thông báo hay phản hồi các vấn đề nghi ngờ hay thực sự vi phạm pháp luật 

và các cấp thẩm quyền chẳng hạn như toà án hay cảnh sát cho các yêu cầu mở rộng. 
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Bởi tính chất quốc tế của MSI, chúng tôi cũng thuyên chuyển thông tin nội bộ tập đoàn, và đến 

những bên thứ ba như đã đề cập ở trên, trong khuôn khổ các mục đích được đề cập đến trong 

những điều kiện và điều khoản này. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ chuyển thông tin đến những 

quốc gia có chế độ luật pháp bảo vệ thông tin khác nhau có thể khác với quốc gia nơi bạn đang 

sinh sống. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng và xử lý 

đều được trình bày chi tiết trong mục Chính sách riêng tư của MSI, có thể xem tại 

https://www.msi.com/page/privacy-policy. Chính sách Riêng tư của MSI là một phần của bản 

Điều khoản và Điều kiện này, và có thể được sử dụng kết hợp thông qua tham chiếu với đầy 

đủ hiệu lực.  

3. Đăng ký eDM.     Bạn có thể được hỏi để tham gia hệ thống gửi email theo danh sách eDM 

của MSI để nhận được tin tức về sản phẩm hay các cập nhật mới về dịch vụ. Nếu bạn không 

muốn đăng ký tính năng này, vui lòng không nhấn chọn ô lựa chọn đăng ký hay các ô tương 

tự. 

4. Cấp phép của người tham gia.     Với bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông 

qua chương trình này, bao gồm không giới hạn, hình ảnh, video, đánh giá, nội dung, bình luận, 

phản hồi, và các tài liệu viết, nếu có thể (được thu thập thông qua, “Submitted Materials”), bạn 

sẽ cấp quyền cho MSI và các chi nhánh toàn cầu, các công ty con giấy phép vĩnh viễn, không 

thể huỷ ngang, miễn phí bản quyền, đã thanh toán đầy đủ trên toàn thế giới, giấy phép có thể 

được sử dụng, tái sản xuất, sao chép, phân phối, tạo bản phái sinh, trình diễn và biểu diễn công 

khai, và các mục đích khác theo tính năng Submitted Materials một cách hợp pháp, hợp lý 

được quyết định bởi chính MSI dựa trên Chính sách riêng tư của MSI. 

5. Tính đại diện và đảm bảo của người tham gia.     Bạn đồng ý đại diện và cam kết rằng: 

i) Những thông tin bạn cung cấp đều chính xác và chân thật; 

ii) Bạn có toàn quyền, năng lực, quyền lực và nhận thức để tham gia Chương trình này, 

và đạt được sự cho phép cần thiết bao gồm đại diện và cam kết với Điều khoản và Điều 

kiện;  

iii) Bạn đã nhận thức được và sẽ duy trì tất cả các phê duyệt, đồng ý, quyền, giấy phép và 

sự miễn trừ hiện hành cần thiết để cấp các giấy phép nêu trên cho MSI và các công ty 

con của MSI; và 

iv) Bạn đã tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi đăng ký tham gia Sự kiện này. 

6. Bồi thường cho Người tham gia.     Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại MSI, các chi 

nhánh và bên thừa hưởng, bên chuyển nhượng, giám đốc và đại lý, đến và chống lại bất kỳ và 

tất cả các trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, chi phí, chi phí và lệ phí (bao gồm cả phí 

luật sư hợp lý) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, điều tra, kiện tụng hoặc hành động pháp lý hoặc 

hành chính khác của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị 

cáo buộc nào của Bạn về bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, cam kết nào trong Điều khoản và Điều 

kiện này. 

7. Người tham gia chấp nhận và đồng ý rằng.     Bạn nhận thức và đồng ý rằng: 

i) MSI bảo lưu quyền duy nhất và tùy ý: 

https://www.msi.com/page/privacy-policy
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i) trên cơ sở cuối cùng và kết luận, liệu một người tham gia có hoàn thành các yêu 

cầu của Sự kiện một cách thiện chí hay không. Vì mục đích minh họa mà không 

hạn chế bất kỳ điều khoản nào khác, MSI có thể loại người tham gia: a) nếu đăng 

ký Sự kiện hoặc đăng ký sản phẩm không đầy đủ, b) nếu các không hoàn thành 

yêu cầu điều kiện của Sự kiện như đăng ký không kịp thời, không đúng dòng sản 

phẩm áp dụng hoặc các hạn chế khu vực; c)nếu các tài liệu được cung cấp bị thay 

đổi, giả mạo, gian lận, gửi nhầm hoặc vô hiệu; d) nếu mã tự động, tập lệnh, plugin 

hoặc các phương tiện khác được sử dụng để nhập hoặc hoàn thành đăng ký Sự 

kiện; e) nếu người tham gia không có đủ năng lực pháp lý để đăng ký tham gia Sự 

kiện này, hoặc f) nếu hành vi phạm tội hoặc bất hợp pháp được thực hiện hoặc bị 

cáo buộc là đã đăng ký tham gia Sự kiện này; 

ii) thay thế giải thưởng bằng các vật phẩm có giá trị tương đương mà không cần 

thông báo trước; 

iii) thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần 

thông báo trước; 

ii) MSI không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào về bất 

kỳ tổn thất, không hài lòng hoặc thiệt hại nào phát sinh từ giải thưởng và việc sử dụng 

chúng. Người nhận giải sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại MSI; 

iii) MSI từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ, giao hàng sai, mất 

mát hoặc thất bại trong việc gửi thông báo trúng thưởng hoặc bất kỳ giải thưởng nào 

do hậu cần, cơ khí, kỹ thuật, điện tử, truyền thông, điện thoại, máy tính, phần cứng, 

internet hoặc phần mềm lỗi, trục trặc hoặc hỏng hóc dưới bất kỳ hình thức nào. Trong 

trường hợp như vậy, người chiến thắng từ bỏ vô điều kiện quyền của mình đối với giải 

thưởng và bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan. 

8. MSI từ chối bảo hành.     PHẦN QUÀ  TỪ MSI ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI DẠNG “AS IS” 

MÀ  KHÔ NG CÓ  BẤT KỲ BẢO HÀ NH NÀ O, BAO GỒM BẢO HÀ NH TỪ CỬA HÀ NG, 

KHÔ NG VI PHẠM HOẶC PHÙ  HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.  

9. Trách nhiệm hữu hạn.   TRONG ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁ P LUẬT, MSI 

SẼ KHÔ NG CHỊU TRÁ CH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀ O (DỰA TRÊN 

LÝ  THUYẾT VỀ TRÁ CH NHIỆM PHÁ P LÝ  THEO CÁ C NGUYÊN TẮC ĐỀ CẬP TRONG 

HỢP ĐỒNG, BẢO HÀ NH, CÁ C VẤN ĐỀ TIÊU CỰC HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN 

NÀ O HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, 

HẬU QUẢ, BẤT CỨ, CÁ  NHÂ N HOẶC BẤT KỲ HOẶC KHÁ C NÀ O, BAO GỒM BAO 

GỒM BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, HÀ NG 

HÓ A HOẶC CHI PHÍ THAY THẾ.  

10. Các điều khoản khác.     Điều khoản và điều kiện này được xây dựng dựa trên sự giám sát 

luật của Đài Loan, và dù cho có xung đột về luật thì tất cả các tranh chấp xảy ra đối với sự 

kiện này và các điều khoản sẽ được thụ lý và phân xử tại Toà án Quận Đài Bắc, Đài Loan. Bất 

kỳ điều khoản nào bị tòa án có thẩm quyền vô hiệu sẽ bị hủy bỏ và các Điều khoản và Điều 

kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc MSI không thực thi bất kỳ quyền nào theo Điều 

khoản và Điều kiện này sẽ không được coi là một sự từ bỏ. MSI sẽ không chịu trách nhiệm 

đối với bất kỳ trường hợp nào không thực hiện được do các trường hợp nằm ngoài khả năng 

kiểm soát hợp lý của mình. Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được Bạn chỉ định hoặc 
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chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào; Tất cả ký kết trái phép đều vô hiệu. Điều khoản và 

Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến Sự kiện và thay thế 

mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc, đại diện, hoặc thảo luận, bằng miệng hay các hình thức khác 

trước đó.  

 

□ Tôi hoàn toàn hiểu các nội dung trong Điều khoản và Điều kiện và đồng ý với chúng.   

□ Tôi đồng ý cho MSI thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích marketing 

trong khuôn khổ các điều khoản Các chính sách về quyền riêng tư của MSI 

https://www.msi.com/page/privacy-policy. 
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