
Ilumina o teu dia

Processo de troca



1. Primeiro passo: regista o teu produto

2. Segundo passo: trocar uma promoção

3. Verifica o estado da troca

4. Como fazer o novo carregamento dos 

documentos solicitados? 

5. Como obter o prémio?

6. FAQ



Primeiro passo :

Regista o teu produto



Passo 1 : Registar/logar no MSI Member Center



Passo 2 : Ir para a página de registo do produto



Passo 3 : Registar um novo produto



Passo 4 : Clica sobre o produto para saber como identificar o número 

S/N

S/N number



Passo 5-1 : Preencher o número S/N e clicar em Register



Passo 5-2 : Preencher o número CHK



Passo 5-3: Preencher o formulário de registo do produto

Não te esqueças 

de carregar a tua 

factura.



Segundo passo: Trocar a 

promoção



Passo 6-1: Ir para "Promoções".



Passo 6-2: Carrega uma fotografia com o número de série do produto, 

preenche as informações necessárias e clica em “Next”



Passo 7-1: Verifica a informação que preencheste e clica em " Redeem".



Exemplo de documentos carregados

FATURA Produto S/N

PC Monitor

*Por favor, certifica-te de que carregaste 2 itens: 

Fatura/Prova de compra : 1.Nome do canal 2.Data de compra 3.Nome do modelo 

Número S/N no produto, não na embalagem (mostrar como exemplo acima)



Passo 7-2: Aguardar uma resposta do Serviço de Apoio ao Cliente MSI

*Por favor nota que todos os pedidos podem demorar 7-14 dias úteis para serem verificados. 



Verifica o estado da 

tua troca



Passo 8: Seleciona "Promoções" para verificar o teu estado de 

reembolso



Como carregar 

novamente os 

documentos 

solicitados?



Falha do processo de troca etapa 1: 

Se recebes a notificação no teu e-mail

click the link

Reasons for fail 

redemption



Falha no processo de troca etapa 2: 

A seguir, dirige-te a "Promoções" e clica em "Redimir novamente".



Falha no processo de redenção etapa 3: 

Preenche as informações necessárias e clica em "Redeem".



Troca terminada



Como obter o prémio?



Passo 9-1 : Finalmente verifica o teu e-mail
*O prémio físico será entregue no prazo de 8 a 12 semanas após a aprovação da troca.



Passo 9-2 : Finalmente, vá ao MSI Center para ver que foi um sucesso.

*O prémio físico será entregue no prazo de 8 a 12 semanas após a aprovação da troca.



FAQ



FAQ

* Quaisquer outras questões, não hesites em contactar-nos em 
https://register.msi.com/

Porque não vejo nenhuma promoção relacionada na minha conta do Member Center?

1. Verifica se o teu produto é um modelo elegível.
2. Verifica se a tua factura está dentro do período elegível.
3. Certifica-te que o país em que vives está a participar na promoção.

O que devo fazer se tiver recebido um e-mail a informar-me de que a minha candidatura está incompleta?

Por favor, assegure-te de que forneceste:
1.Factura/prova de compra incluindo data de compra, loja de compra e modelo de compra 
2. Foto do número SN que aparece no próprio produto, não na caixa do produto.

Quanto tempo leva a processar o pedido e quando receberei a minha recompensa?

Todas as solicitações podem ser atendidas:
*Código digital - 7~14 dias úteis a serem verificados. 
*Reembolso - 30 dias úteis após a recepção do e-mail de confirmação da troca.
*Prémio físico - 8 -12 semanas para entrega após aprovação da tua troca.

Porque não estou a receber nenhum e-mail após a minha participação?

Se não recebeste um e-mail, verifica a tua pasta de spam e desliga o teu filtro de e-mail. 

https://register.msi.com/



