GIỚI THIỆU NHÀ CÁI AE388

AE388 là một trong những nhà cái có uy danh vô cùng lớn. Không chỉ được biết đến bởi
lượng người tham gia đông đảo mà cốt là ở chất lượng các game cá cược cũng như chất
lượng dịch vụ.
Hướng dẫn cách tạo tài khoản AE388:
Để có thể trở thành hội viên và tận hưởng những khuyến mãi, ưu đãi chỉ dành riêng ở nhà
cái AE388 thì bạn cần hoàn thành những thao tác sau đây. Đăng ký một tài khoản cũng như
cho mình có cơ hội được nhận ngay ưu đãi siêu khổng lồ:
●

●

●

Bước 1: Truy cập vào trang website chính thức của nhà cái AE388. Hiện nay trên
mạng xã hội xuất hiện rất nhiều trang web lừa đảo thường vịn vào danh tiếng và
những khuyến mãi của nhà cái nhằm bày ra các chiêu trò lừa bịp để thu hút bet thủ,
lừa tiền nên anh em hãy cẩn thận hơn nữa trong bước tìm này.
Bước 2: Nhập đầy đủ tất cả mọi thông tin cần thiết nhưng phải thật chính xác để
đăng ký tạo tài khoản. Góc bên phải màn hình ở giao diện chính của web, bạn nhấn
vào ô đăng ký, hệ thống sẽ tự động trình báo lên các phần mục để điền những thông
tin đó. Việc mà người chơi cần làm chính là điền những thông tin đó một cách cụ thể,
chính xác nhất: tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại để liên hệ khi cần
thiết. Tất cả những thông tin này sẽ được kiểm chứng, xác nhận một cách nhanh
nhất bởi hệ thống của nhà cái.
Hoàn tất mọi thủ tục cho các bước tạo tài khoản ở nhà cái AE388: Sau khi hệ thống
của nhà cái đã hoàn thành kiểm tra sẽ gửi lại cho bạn xác nhận và anh em hãy kiểm
tra lại các thông tin kỹ càng một lần nữa, nếu hoàn toàn trùng khớp thì nhấn chọn
đăng ký ngay.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
●
●
●
●

Website: https://ae388.me/
Email: ae388me@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/ae388me/
Instagam: https://www.instagram.com/ae388me/

●
●
●

Twitter: https://twitter.com/ae388me
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ae388me/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOssdJevp2-x91Vo3VC23rg

