
Стандартна   
Процедура 
Отримання 



Крок 1 : Перейдіть до  MSI Member Center 

Натисніть на іконку 



Крок 2 : Зареєструйте/Увійдіть до облікового запису 
MSI 

1. Оберіть мову 

2. Створіть обліковий запис заповнивши 

нашу форму або скориставшись 

даними з вашого облікового запису 

Facebook / Google 
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Крок 3 : Зареєструйте продукт 
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1. Оберіть “MY PRODUCT” 

2. Клікніть “ + Product 

Registration” 



Крок 4 : Оберіть продуктову лінійку 

Оберіть лінійку вашого продукту 



Заповніть графу серійного 

номера монітора 

Нажавши тут ви 
можете дізнатись як 
виявити та де знайти 
Серійний Номер. 

Крок 5 : Введіть Серійний Номер 



Крок 6 : Оберіть акцію в якій приймає участь ваш товар 

1. Оберіть “PROMOTIONS” 

2. Клікніть на картинку з акцією в якій ви збираєтесь прийняти участь 
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Крок 7 : Ознайомтесь з умовами та правилами 

Будь ласка, уважно прочитайте умови 

проведення та участі в акції. 

Для подальшої участі в акції необхідна 

ваша угода з умовами та правилами. 



Код поповнення STEAM-Гаманця 
буде надіслано на E-mail, на який 
зареєстровано ваш обліковий 
запис MSI, SteelSeries Qck Prism 
буде надіслано на адресу, що ви 
вкажете тут.  
 

Заповніть форму на сайті 

Будь ласка, уважно перевірте усю 

надану інформацію  

Крок 8 : надайте інформацію для доставки  



Крок 9 :  Надайте копію чека, що підтверджує покупку 

Фото або скан-копія також допустимі. 

Переконайтеся, що на фото чека чітко відображені: Назва 

магазину, назва моделі товару, дата покупки. 

Інакше ви не зможете отримати приз. 

 

Після реєстрації продукту система 

автоматично покаже який з 

зареєстрованих продуктів може 

приймати участь в акції. 

Завантажте копію чека та заповніть Номер чека 

Приклад чеку наведено 
на наступній сторінці 
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Приклад Чеку 

Переконайтесь що на копії чеку, що ви 

завантажуєте видно наступну 

інформацію 

1. Назва магазину/продавця 

2. Дата покупки/видачі чеку 

3. Назва моделі товару 



Отримайте ваш приз! 

Після підтвердження реєстрації в акції, будь 

ласка зачекайте 2-4 тижні доки SteelSeries 

Prism доставлять за вказаною вами 

адресою (Проходження митного контролю 

може зайняти більше часу), та 2 тижні доки 

код поповнення Steam-гаманця надійде на 

вашу електрону адресу. 




