
Quy trình nhận thưởng

Intel Z390 Steam Refund 

CTKM 
(tặng STEAM CODE)



Bước 1 : Đăng kí/Đăng nhập MSI Member Center
1

2

1. Lựa chọn ngô n ngữ
2. Tạo tà i khoản bằng cá ch điền mẫu đăng ký thà nh viê n hoặc bằng tà i khoản Facebook/ Google



2
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Bước 2 : Đăng kí sản phẩm ở mục My Product

1. Chọn “Sản phẩm của tô i”

2. Nhấp và o mục “+ Đăng ký sản phẩm”



Bước 3 : Chọn đăng kí sản phẩm mới - register a new product



Bước 4 : Chọn dò ng sản phẩm (bo mạch chủ)



Bước 5 : Chọn cá ch nhập mã số Serial

• Đăng ký sản phẩm thủ cô ng: Tìm số S/N bằng cá ch tìm trê n sản phẩm



Bước 5-1 : Gửi dữ liệu đăng ký và bấm nút tiếp theo tại trang nà y

Nộp thô ng tin đăng ky với Register Helper
Quay lại trang nà y và nhấp nút “TIẾP THEO”



Bước 5-2-1 : Điều số Serial number



Bước 5-2-2 : Hoà n thà nh bảng đăng ký sản phẩm



Bước 6 : Chọn CTKM bạn muốn tham gia 

1. Chọn“KHUYẾN MẠI”
2. Nhấp và o khuyến mại bạn muốn nhận thưởng
3. Chọn sản phẩm bạn đã mua



Bước 7 : Cung cấp hóa đơn và  mã  vạch để xá c minh thô ng tin

MEG Z490 GODLIKE 2020/05/06

Product Image



Please make sure you have uploaded two items 1) Invoice/Purchase Proof 2) Purchase monitors 
label pictures

1. Invoice/Purchase Proof :  1) Channel Partner name 2) Purchase Date 3) Purchase Model Name
2. Purchase Monitor Label Picture : Product S/N number (show like upper example)

Ví dụ chứng từ cần thiết 

INVOICE Product S/N

Chắc chắn rằng bạn phải tải lê n 2  thô ng tin: 1) Hó a đơn/ Giấy xá c nhận mua hà ng 2) Hình chụp mã vạch
sản phẩm
1.Hó a đơn/ Giấy xá c nhận mua hà ng :  i) Đơn vị bá n hà ng ii) Ngà y mua iii) Tê n Sản phẩm đã mua
2.Hình chụp mã vạch sản phẩm : Số S/N của sản phẩm (xem vídụ ảnh trê n)



Bước 8: Hoà n thà nh đăng ký nhận thưởng



Nhận thưởng!

Đồng ý với Điều kiện & Điều khoản để hoà n thiện quy trình nhận thưởng và chờ MSI duyệt. Trường hơp MSI xá c

nhận bạn đủ điều kiện nhận thưởng, game code sẽ được gửi tới email đăng kícủa bạn.

Thời gian duyệt là 14 ngà y là m việc.



Intel®  Extreme 

Masters Certified PC


