
EYE Love Cinema

Quy trình nhận quà



1. Bước đầu tiê n: Đăng ký sản phẩm của bạn
2. Bước thứ hai: Lựa chọn chương trình

khuyến mã i nhận quà

3. Kiểm tra trạng thá i xé t duyệt nhận quà  

của bạn

4. Bằng cá ch nà o có  thể tải lê n lại cá c tà i 

liệu được yê u cầu?
5. Nhận giải bằng cá ch nà o?
6. Cá c câ u hỏi thường gặp



Bước đầu tiê n:

Đăng ký sản phẩm

của bạn



Bước 1 : Đăng ký/Đăng nhập và o MSI Member Center



Bước 2 : Đến trang đăng ký sản phẩm



Bước 3 : Đăng ký sản phẩm mới



Bước 4 : Nhấn chọn loại sản phẩm để biết cá ch xá c 

định số xê ri

S/N number



Bước 5-1 : Điền số xê ri và  nhấn chọn Register



Bước 5-2 : Điền và o số CHK



Bước 5-3 : Hoà n thành đơn đăng ký sản phẩm

Đừng quên tải lên 

hóa đơn!



Bước thứ hai:

Lựa chọn chương trình 

khuyến mã i



Bước 6-1: Nhấn và o mục“Promotions”

2022-04-01~2022-06-30

2022-04-01~2022-06-30

2022-

04-01

EYE Love Cinema



Bước 6-2: Tải lê n hình chụp số xê ri sản phẩm, điền cá c 

thô ng tin được yê u cầu và  nhấn Next

2022-04-01~2022-06-30

2022-04-01~2022-06-30

2022-

04-01

EYE Love Cinema

Modern MD241PW



Bước 7-1: Kiểm tra thô ng tin bạn đã điền và o và  nhấn

nút “Redeem”

2022-04-01

Modern MD241PW



Một vídụ về cá c tà i liệu tải lê n

HÓA ĐƠN SỐ XÊ RI SẢN PHẨM

PC Monitor

*Hã y chắc rằng bạn đã tải lê n hai tà i liệu: 
1. Hóa đơn/Bằng chứng mua hà ng :  1. Tê n kê nh bá n hà ng 2. Ngà y mua hà ng 3. Tê n sản 

phẩm đã mua
2. Số xê ri trên sản phẩm, khô ng phải trê n vỏ hộp (cho thấy trong vídụ trê n)



Bước 7-2: Chờ đợi phản hồi từ Dịch vụ chăm só c khá ch 

hà ng của MSI

*Hã y nhớ rằng tất cả các đơn đăng ký cần từ 7 – 14 ngà y là m việc để xá c nhận. 



Kiểm tra trạng thá i 

xé t duyệt nhận quà  

của bạn



Bước 8: Chọn mục “Promotions” để kiểm tra quá  trình 

xé t duyệt

2022-04-01
EYE 

Love 

Cinema

Modern MD241PW



Bằng cá ch nà o có  thể
tải lê n lại cá c tà i liệu 

được yê u cầu?



Không đổi được quà  bước 1: 

Nếu bạn nhận được thô ng bá o như sau qua email

Nhấn vào đường dẫn

Lý do không đổi 

được quà

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



Không đổi được quà  bước 2: 

Kế đó vào mục“Promotions”, và nhấn “Redeem Again”

Modern MD241PW
EYE 

Love 

Cinema
2022-04-01



Không đổi được quà  bước 3: 

Điền tất cả thô ng tin được yê u cầu và  nhấn “Redeem”



Hoà n thà nh việc nhận quà



Nhận giải bằng cá ch 

nà o?



Bước 9-1 : Kiểm tra email xá c nhận của bạn
*Phần thưởng vật chất có  thể mất từ 8 đến 12 tuần sau khi đơn của bạn được chấp thuận



Bước 9-2 : Kiểm tra tình hình nhận quà  của bạn tại trung 

tâ m thà nh viê n MSI
*Phần thưởng vật chất có  thể mất từ 8 đến 12 tuần sau khi đơn của bạn được chấp thuận

Modern MD241PW

EYE 

Love 

Cinema
2022-04-01



Cá c câ u hỏi thường gặp



FAQ

Tại sao khô ng có  bất kỳ khuyến mã i nà o liê n quan trong trang tà i khoản thà nh viê n của tô i?

1. Kiểm tra xem phiê n bản sản phẩm của bạn có  hợp lệ hay khô ng

2. Kiểm tra xem hóa đơn của bạn có  trong giai đoạn khuyến mã i

3. Chắc rằng bạn đang sống trong khu vực có  chương trình khuyến mã i

4. Chắc rằng bạn mua sản phẩm hợp lệ từ các đối tá c chính thức của MSI tại khu vực bạn đang cư trú

Tô i nê n là m gì nếu nhận được email bá o rằng đơn đăng ký của tô i chưa được hoà n tất?

Hã y chắc rằng bạn đã cung cấp:

1. Hóa đơn/bằng chứng mua hà ng có  ngà y mua, cửa hà ng bạn mua và  phiê n bản sản phẩm của bạn

2. Hình số xê ri nằm ngay trê n sản phẩm, khô ng phải trong hộp bìa

Cần bao lâu để xử lý đơn đăng ký và khi nào tô i sẽ nhận được quà ?

Tất cả đơn đăng ký có thể cần đến:

*Mã code điện tử - 7~14 ngà y là m việc để xá c nhận. 

*Hoà n tiền - 30 ngà y là m việc sau khi nhận xá c nhận thà nh cô ng tham gia nhận đưởng

*Phần quà  vật lý- 8 -12 tuần để chuyển quà sau khi đơn của bạn được chấp thuận

Tại sao tô i khô ng nhận được email nà o sau khi tham gia chương trình?

Nếu bạn khô ng nhận được bất kỳ email nào, hãy kiểm tra thư mục Spam và  bỏ chọn lọc email. 

*Nếu có  thê m bất kỳ câu hỏi nà o, hã y và o https://account.msi.com/

https://account.msi.com/



