
 
 

Nhà cái Oxbet Run hiện này đã trở thành địa chỉ giải trí, cá cược trực tuyến quen 

thuộc đối với nhiều tín đồ đam mê cá cược trực tuyến. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều 

anh em cược thủ chưa hình dung một cách tổng thể và khách quan nhất về nhà 

cái. Chính vì thế hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để nắm bắt được toàn cảnh 

về địa chỉ giải trí lớn mạnh bậc nhất trong lĩnh vực cá cược bóng đá online ở thời 

điểm hiện tại. 

#oxbet #nhacaioxbet #cacuocoxbet #oxbetrun 
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Địa chỉ: 104 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Email: oxbetrun@gmail.com 

Website: https://oxbet.run/ 

Google Site: https://sites.google.com/view/oxbet-run/ 

 

Services: Cược Ngay Tại Nhà Cái Oxbet 
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Oxbet là nhà cái cá cược thể thao, đồng thời kinh doanh nhiều loại hình game đổi 

thưởng online có nguồn gốc từ Dubai. Xét về mặt pháp lý thì nhà cái Oxbet đã 

được cấp giấy phép hoạt động bởi Electron Works Limited và nhận được sự bảo 

hộ của GGC – Hội đồng cờ bạc Gibraltar Gambling Commission. Do vậy toàn bộ 

các hoạt động, cũng như các kết quả trong các sản phẩm cá cược ở đây đều đảm 

bảo tính minh bạch, cụ thể và rõ ràng.  

 

Giới thiệu nhà cái Oxbet 

Oxbet là gì? 
 

Oxbet là nhà cái cá cược thể thao, đồng thời kinh doanh nhiều loại hình game đổi 

thưởng online có nguồn gốc từ Dubai. Xét về mặt pháp lý thì nhà cái Oxbet đã 

được cấp giấy phép hoạt động bởi Electron Works Limited và nhận được sự bảo 

hộ của GGC – Hội đồng cờ bạc Gibraltar Gambling Commission. Do vậy toàn bộ 

các hoạt động, cũng như các kết quả trong các sản phẩm cá cược ở đây đều đảm 

bảo tính minh bạch, cụ thể và rõ ràng. 

Mặt khác, với thâm niên hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, 

hiện tại Oxbet đã là một “tượng đài” trong ngành giải trí này. Khi mà đã có hàng 

triệu lượt đăng ký tham gia nhà cái, đồng thời từng giây phút trôi qua thì số lượng 

này lại tăng lên một cách chóng mặt. 

Các đối tác uy tín hợp tác với Oxbet 

Với mạng lưới phủ kín ở nhiều thị trường trên toàn thế giới, trong đó Oxbet chủ 

yếu hoạt động ở Dubai, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Âu. Vì thế nhà cái Oxbet 

đã trở thành đối tác uy tín của nhiều đơn vị nổi tiếng. Từ đây tạo điều kiện thuận 

lợi cho người tham gia, nhất là trong vấn đề nạp – rút tiền thưởng. Hiện tại các đối 

tác uy tín hợp tác với Oxbet là nhiều ngân hàng lớn nhỏ trên thế giới, bao gồm: 

• Đông Á bank. 

• Sacombank. 

• ACB. 

• Techcombank. 

• BIDV. 

• Vietcombank. 

• Vietinbank. 

• Exinbank. 

• TP bank. 

https://oxbet.run/


 

Oxbet đặt máy chủ ở đâu? 

Như đã đề cập ở trên thì Oxbet là nhà cái cá cược online có nguồn gốc từ Dubai, 

vì thế máy chủ chính của sân chơi này đặt tại quốc gia sở tại. Bên cạnh đó, ở các 

thị trường mà nhà cái kinh doanh cá cược thì đều đặt máy chủ chi nhánh để tiện 

cho việc phục vụ người chơi một cách tốt nhất. Một số quốc gia mà nhà cái Oxbet 

đặt máy chủ thành viên là: Việt Nam, Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan,…. 

Oxbet đặt máy chủ chính ở Dubai 

Link vào nhà cái Oxbet mới nhất 

Oxbet luôn hướng đến một chất lượng trải nghiệm hoàn hảo nhất cho người tham 

gia, điều này xuất phát từ yếu tố đầu tiên đó chính là link vào nhà cái. Với đường 

link truy cập được xây dựng bằng công nghệ mới nhất, lại thường xuyên được bảo 

dưỡng và nâng cấp để anh em cược thủ vào không gặp phải tình trạng giật, lag 

hoặc vào không ổn định. Theo đó đường link mới nhất vào Oxbet sau đây, từ đây 



bạn có thể thoải mái truy cập vào nhà cái để giải trí và cá cược một cách chất lượng 

nhất. 

https://oxbet.net 

Cách đăng ký chơi tại nhà cái Oxbet 

Để đăng ký tài khoản thành viên tại Oxbet, anh em tiến hành thực hiện các bước 

làm vô cùng đơn giản như sau: 

• Bước 1: Anh em hãy truy cập vào đường link mới nhất của Oxbet mà 

chúng tôi đã chia sẻ ở trên. 

• Bước 2: Tại giao diện trang chủ của nhà cái bạn bấm vào Đăng ký. 

• Bước 3: Điền chính xác và đầy đủ toàn bộ các thông tin mà hệ thống 

nhà cái yêu cầu là tên đăng nhập (6 đến 30 ký tự), mật khẩu (6 đến 32 

ký tự), nhập lại mật khẩu và điền số điện thoại mà anh em đang sử 

dụng. 

Đăng ký tài khoản Oxbet rất dễ dàng 

• Bước 4: Bấm Đăng ký ngày để tạo tài khoản thành viên ở Oxbet. 

Kho game cá cược cực hot 

Dưới đây là kho game cá cược trực tuyến hấp dẫn, thú vị và có sức hút mãnh liệt 

tại nhà cái Oxbet: 

Thể Thao 

Thể Thao là danh mục cá cược hấp dẫn thu hút nhiều người chơi cược tại Oxbet, 

hiện nay nhà cái có các loại hình cá cược thể thao như sau: 

https://oxbet.run/link-vao-oxbet


• E thể thao – Đẳng cấp EURO. 

• K thể thao – Bóng đá đỉnh cao. 

• A thể thao – Phong cách ASIA. 

Game thể thao tại Oxbet rất phong phú 

Casino 

Các tựa game casino thường xuyên xuất hiện ở các sòng bạc truyền thống giờ đây 

đã được Oxbet chuyển thể thành dưới hình thức chơi trực tuyến. Gồm có những 

trò chơi: 

• Baccarat. 

• Sicbo. 

• Dragon Tiger. 

• Blackjack. 

• Roulette. 

Thể thao ảo 

Thể thao ảo là chuyên mục giải trí cá cược online độc đáo mà nhà cái Oxbet cho 

ra mắt anh em cược thủ xa gần, với đa dạng các giải đấu và bộ môn thể thao để 

người chơi đặt cược như: 

• Cúp bóng đá Euro ảo. 

• Cúp bóng đá ảo. 

• Cúp bóng đá ảo châu Á. 

• Giải đấu bóng đá ảo. 

• Giải vô địch bóng đá thế giới ảo. 

• Quốc gia bóng đá ảo. 

• Bóng rổ ảo. 

• Bóng đá ảo. 

• Quần vợt ảo. 

https://oxbet.run/
https://oxbet.run/


Thể thao ảo tại Oxbet rất hấp dẫn 

E-sport 

E-sport là danh mục cá cược thể thao điện tử thú vị tại nhà cái Oxbet, hiện nay nhà 

cái đã cho phép người chơi đặt cược ở nhiều tựa game điển tử nổi tiếng với nhiều 

loại kèo cược và tỉ lệ trả thưởng khác nhau. Tiêu biểu phải kể đến: 

• Game Liên Minh Huyền Thoại (LOL). 

• Game Dota 2. 

• Game Call Of Duty. 

• Game CSGO. 

• Game PUGB. 

• Game Liên quân Mobile. 

Trò chơi (Bắn Cá, Nổ Hũ, Quay Số, Ingame, Table 

Games, Battle Games, Lô Đề, Keno, Game Bài, 

Numbers Game) 

Trò chơi là hạng mục giải trí chất lượng mà nhà cái Oxbet mang đến cho các hội 

viên tham gia. Hiện nay sân chơi giải trí này mang đến nhiều tựa game online vô 

cùng hấp dẫn và thú vị để người chơi thoải mái lựa chọn như: 

• Bắn cá: Bắn cá oneshort, Bắn cá hoàng gia, Vua săn cá, Đảo giấu vàng, 

Đại chiến Thái Bình Dương, Bắn cá vui vẻ,… 

• Game nổ hũ: Táo quân, Bến thượng hài, Lân hái lộc, Ông đồ,… 

• Quay số: Quay số thần tài, Quay số sexy,… 

• Ingame: Sicbo Deadpool, Xèng Dubai, Baccarat Kim tài, Sicbo tài 

phú… 

• Table games: Xì dách MH, Tổ chức sòng bạc, Baccrat nhỏ, Vòng quay 

kim tiền,… 



• Battle Games: Cờ úp. 

• Lô đề: Lô đề 3 miền và Lô đề siêu tốc. 

• Keno: Quick Keno, RNG Keno. 

• Game bài: Tiến lên, Xì tố, Poker, Binh, Liêng, Sâm, Baccarar,… 

• Numbers Game: Turbo Number Game,… 

Kho game tại nhà cái Oxbet thật sự tuyệt vời 

Hướng dẫn cách nạp tiền Oxbet 

Hiện nay Oxbet cho phép các thành viên nạp tiền vào nhà cái bằng những cách 

dưới đây: 

Nạp qua ngân hàng 

Để nạp tiền vào nhà cái Oxbet qua ngân hàng, anh em cược thủ tiến hành như sau: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Nạp tiền, kế đó chọn vào Nạp qua ngân hàng. 



Nạp tiền vào Oxbet qua ngân hàng rất nhanh chóng 

• Bước 3: Đến đây anh em lựa chọn ngân hàng muốn nạp tiền vào nhà 

cái thông qua việc bấm vào ô Chọn ngân hàng. Ngay lập tức hệ thống 

sẽ cho hiển thị thông tin tài khoản của nhà cái Oxbet để bạn chuyển 

tiền vào tài khoản. 

• Bước 4: Điền nốt các thông tin cần thiết còn lại là họ tên người gửi, 

nội dung chuyển tiền và số tiền muốn nạp, phương thức nạp (có nhiều 

phương thức nạp tiền khác nhau bằng cách nạp qua ngân hàng như 

chuyển tại câu ATM, nạp tiền mặt, chuyển khoản online). 

• Bước 5: Nhấn vào Xác nhận để hoàn thành quy trình nạp tiền vào 

Oxbet thông qua ngân hàng. 

Nạp qua Paywin 

Để nạp tiền vào nhà cái Oxbet qua Paywin, anh em cược thủ thực hiện các bước 

dưới đây: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Nạp tiền, kế đó chọn vào Paywin. 



Nạp tiền vào Oxbet qua Paywin rất dễ dàng 

• Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu là số tiền muốn chuyển 

vào nhà cái, ngân hàng mà bạn muốn thực hiện nạp tiền và gói 

khuyến mãi mà bạn muốn tham gia. 

• Bước 4: Hệ thống sẽ tự động liên kết tới tài khoản ngân hàng mà bạn 

đã lựa chọn. Lúc này bạn vui lòng nhập chính xác Mật khẩu và Tên 

đăng nhập. Sau đó bạn sẽ nhận được một mã xác nhận và nhập mã 

đó vào ô quy định để hoàn tất quy trình nạp tiền vào Oxbet thông 

qua Paywin. 

Nạp qua thẻ cào 

Để nạp tiền vào nhà cái Oxbet qua thẻ cào, anh em cược thủ tiến hành như sau: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Nạp tiền, kế đó chọn vào Nạp qua thẻ cào. 



Nạp tiền vào Oxbet qua thẻ cào điện thoại rất tiện lợi 

• Bước 3: Ở bước này anh em điền và lựa chọn các thông tin được yêu 

câu là điền số series và mã thẻ, lựa chọn nhà mạng muốn nạp tiền và 

mệnh giá thẻ nạp. 

• Bước 4: Nhấn vào Xác nhận để hoàn thành quy trình nạp tiền vào 

Oxbet thông qua thẻ cào. 

Nạp qua ví Momo 

Để nạp tiền vào nhà cái Oxbet qua ví Momo, anh em cược thủ thực hiện các thao 

tác đơn giản dưới đây: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Nạp tiền, kế đó chọn vào Nạp qua ví Momo. 



Nạp tiền vào Oxbet qua ví Momo được hưởng nhiều khuyến mãi 

• Bước 3: Tại bước này anh em điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu 

là chọn gói khuyến mãi, nhập tài khoản Momo, điền số điện thoại, 

nhập số tiền muốn nạp vào nhà cái và mã giao dịch mà Momo gửi 

cho anh em khi nạp tiền thành công. 

• Bước 4: Nhấn vào Xác nhận để hoàn thành quy trình nạp tiền vào 

Oxbet thông qua ví Momo. 

Hướng dẫn cách rút tiền Oxbet 

Ở thời điểm hiện tại, Oxbet cho phép các thành viên rút tiền thưởng bằng những 

cách như sau: 

Rút qua Ngân hàng 

Để rút tiền qua Ngân hàng tại nhà cái Oxbet bạn cần tiến hành các bước làm như 

sau: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Rút tiền, kế đó chọn vào Rút qua Ngân hàng. 



Rút tiền từ Oxbet về tài khoản ngân hàng tương đối đơn giản 

• Bước 3: Tại đây anh em điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu 

cầu là chọn ngân hàng và số tài khoản muốn rút tiền về, điền họ và 

tên người nhận và số tiền thưởng muốn rút. 

• Bước 4: Nhấn vào Rút tiền để hoàn thành quy trình rút tiền tại Oxbet 

bằng phương thức này. 

Rút qua Thẻ cào 

Để rút tiền qua Thẻ cao tại sân chơi cá cược online Oxbet bạn cần thực hiện một 

số thao tác đơn giản dưới đây: 

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ Oxbet, sau đó đăng nhập tài khoản 

vào nhà cái. 

• Bước 2: Chọn mục Rút tiền, kế đó chọn vào Rút qua Thẻ cao. 



Quy đổi tiền thưởng từ Oxbet về thẻ nạp điện thoại rất nhanh chóng 

• Bước 3: Đến đây lựa chọn các thông tin cần thiết là chọn nhà mạng 

tức loại thẻ mà bạn muốn quy đổi, số lượng và mệnh giá thẻ tương 

ứng với tiền tiền bạn muốn rút. 

• Bước 4: Nhấn vào Rút tiền để hoàn thành quy trình rút tiền tại Oxbet 

bằng phương thức này. 

Chương trình khuyến mãi của Oxbet 

Hiện tại nhà cái Oxbet đã và đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến 

mãi hấp dẫn, trong số này tiêu biểu phải kể đến: 

Thưởng nạp lần 1 

Thưởng nạp lần 1 lên đến 100% giá trị tiền nạp lên tới 10 triệu VNĐ. Chương trình 

khuyến mãi áp dụng cho những người mới đăng ký và nạp tiền lần đầu ở Oxbet. 

Dưới đây là các điều kiện cụ thể để được hưởng khuyến mãi này: 

• Người chơi nạp tiền lần đầu tiên vào nhà cái Oxbet bằng những 

phương thức là: Nạp Momo, chuyển tiền qua Paywin và Nạp qua ngân 

hàng (chú ý không áp dụng cho phương thức Nạp tiền qua thẻ cào). 

• Nạp ít nhất là 50 nghìn VNĐ sẽ nhận được thưởng tối đa lên đến 10 

triệu VNĐ. Trong trường hợp anh em nạp nhiều hơn 10 triệu VNĐ thì 

số tiền khuyến mãi vẫn chỉ dừng lại ở 10 triệu VNĐ. 

• Sau khi đã hoàn thành đầy đủ 20 vòng cược tương với số tiền nạp anh 

em sẽ được phép rút tiền khuyến mãi về. 



Thưởng nạp lần 2 

Với chương trình khuyến mãi này anh em sẽ có thêm 30% giá trị tiền nạp ở lần 

tiếp theo, số tiền thưởng có thể lên tới 15 triệu VNĐ. Dưới đây là các điều kiện cụ 

thể để được hưởng khuyến mãi thưởng nạp lần 2: 

• Người chơi nạp tiền lần đầu tiên vào nhà cái Oxbet bằng những 

phương thức là: Nạp Momo, chuyển tiền qua Paywin và Nạp qua ngân 

hàng (chú ý không áp dụng cho phương thức Nạp tiền qua thẻ cào). 

Sau lần nạp tiền đầu tiên anh em sẽ nhận được thêm 1 lần tiền thưởng 

tương ứng 30% giá trị tiền nạp cho lần nạp tiền kế sau đó. 

• Nạp ít nhất 50 nghìn VNĐ sẽ nhận được tiền thưởng tối đa lên đến 15 

triệu VNĐ tương ứng 30%. Trong trường hợp anh em nạp nhiều hơn 

50 triệu VNĐ thì số tiền khuyến mãi vẫn chỉ dừng lại ở 15 triệu VNĐ. 

• Sau khi đã hoàn thành đầy đủ 12 vòng cược tương với số tiền nạp anh 

em sẽ được phép rút tiền khuyến mãi về. 

Thưởng nạp lần 2 tại Oxbet vô cùng hấp dẫn 

Hoàn trả không giới hạn 

Nhà cái Oxbet đề ra chương trình khuyến mãi hoàn trả không giới hạn tới 1.58% 

để tăng thêm sự hấp dẫn trong các trò chơi cá cược. Dưới đây là các điều kiện cụ 

thể để được hưởng khuyến mãi này. 

• Chỉ áp dụng hoàn trả trong các danh mục giải trí, cá cược là: Thể thao, 

Thể thao ảo, Number Game, Keno, Quay số và Nổ hũ. 

• Áp dụng với những người chơi đang không tham gia vào chương 

trình khuyến mãi thưởng nạp lần 1 và thưởng nạp lần 2. 

• Oxbet không giới hạn số tiền cược, cược càng lớn thì tiền hoàn trả 

càng cao. 

Nhà cái Oxbet có gì hấp dẫn? 



Dưới đây là những điều hấp dẫn mà Oxbet mang đến cho người tham gia trải 

nghiệm nhà cái: 

Giao diện website hiện đại, bắt mắt 

Oxbet đầu tư xây dựng giao diện trang web của mình theo xu hướng thời đại 4.0 

rất bắt mắt và vô cùng hiện đại. Với việc lấy gam màu chủ đạo là đen sáng càng 

tăng thêm vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm và hiện đại, đặc biệt được trang bị đầy đủ 

các tính năng cần thiết trên giao diện website có sự hỗ trợ của hệ thống đồ hoạ 

3D. Từ đây khiến cho các hội viên tham gia nhà cái rất thuận tiện trong quá trình 

sử dụng, ngay cả khi mới tới đây trải nghiệm lần đầu tiên. 

Giao diện website Oxbet vô cùng hiện đại và đẹp mắt 

Từ tất cả các yếu tố trên đã khiến cho giao diện website tại nhà cái Oxbet trở nên 

vô cùng nổi bật, gây ấn tượng ngay vào lòng mỗi anh em cược thủ. Đây như là một 

yếu tố thu hút người chơi tới với Oxbet để cá cược, cũng như đắm mình vào trong 

các tựa game đổi thưởng online hấp dẫn. 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 

Hiện nay Oxbet mạnh tay đầu tư chi phí trong khâu đào tạo nhân viên chăm sóc 

khách hàng vừa giỏi chuyên môn, lẫn thái độ phục vụ khách hàng chu đáo. Đặc 

biệt luôn hoạt động xuyên suốt 24/7 để sẵn sàng phản hồi mọi thắc mắc, mọi vấn 

đề mà người chơi gặp phải trong quá trình trải nghiệm tại nhà cái. Anh em cược 

thủ có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Oxbet bằng nhiều hình 

thức khác nhau là: 

• Nhắn tin trực tiếp tại website trang chủ Oxbet. 

• Gửi tin nhắn qua email. 



• Gửi tin nhắn qua Zalo. 

• Liên hệ trực tiếp qua số hotline của nhà cái. 

Bảo mật tuyệt đối về thông tin người chơi 

Ở thời điểm hiện tại, Oxbet được trang bị hệ thống bảo mật nhiều lớp tân tiến bậc 

nhất, ngang tầm với công nghệ bảo mật của một tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy mà 

nhà cái cam kết đảm bảo thông tin và dữ liệu tài khoản của các hội viên ở nhà cái 

được giữ kín không bị rò rỉ ra bên thứ 3. Mặt khác, với công nghệ bảo mật này 

đảm bảo 100% không có một hacker nào có thể tấn công để đánh sập nhà cái. Do 

đó, anh em cược thủ hoàn toàn có thể yên tâm khi đến đây giải trí và cá cược. 

Nhà cái oxbet có hệ thống bảo mật hiện đại 

Kết quả minh bạch, trả thưởng sòng phẳng 

Toàn bộ các trò chơi giải trí, cũng như cá cược tại nhà cái Oxbet đều được các tổ 

chức liên quan kiểm định gắt gao trước khi được trình làng tới anh em cược thủ 

trên toàn thế giới. Vì thế mà kết quả trong các sản phẩm này đều đảm bảo 100% 

tính minh bạch, rõ ràng về kết quả. 

Mặt khác, khi đã có kết quả thắng cược thì tiền thưởng của anh em sẽ được thành 

toàn sòng phẳng vào tài khoản trong vòng chưa đầy 1 phút kể từ khi xác định 

được kết quả. Từ đó anh em có thể rút về bất cứ lúc nào mà mình mòng muốn. 



Nạp rút tiền siêu tốc, hoàn toàn miễn phí 

Oxbet được trang bị hệ thống giao dịch hiện đại cho phép người chơi có thể tiến 

hành hoạt động nạp – rút tiền nhanh chóng (chỉ chưa đầy 30 giây là đã hoàn thành 

một lần giao dịch) mà không phải chả bất kỳ một chi phí phát sinh nào. Đặc biệt, 

anh em có thể rút tiền thưởng tại nhà cái bằng nhiều hình thức khác nhau như: rút 

về tài khoản ngân hàng, quy đổi thành thẻ cào điện thoại,… 

Nạp – rút tiền tại Oxbet diễn ra rất nhanh chóng 

Các câu hỏi thường gặp ở nhà cái Oxbet 

Tại sao nhà cái Oxbet không truy cập được? 

Trả lời: Tình trạng nhà cái Oxbet không thể truy cập vào được xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Song chủ yếu đến từ việc hệ thống nhà cái đang tiến hành 

bảo trì để nâng cấp hệ thống, đồng thời bổ sung thêm nhiều sản phẩm giải trí và 

cá cược để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của anh em cược thủ gần 

xa. 

Tin đồn nhà cái Oxbet bị bắt và bị đánh sập 

Trả lời: Đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt và vô căn cứ do các đối thủ cạnh tranh 

trực tiếp với Oxbet tung ra nhằm hạ bệ uy tín và lòng tin của người chơi đối với 

nhà cái. Trên thực tế nếu bạn là một thành viên của Oxbet sẽ thấy rằng nhà cái vẫn 

đang hoạt động rất bình thường và không xảy ra bất kỳ một vấn đề gì liên quan 

đến pháp luật. 



Tin đồn nhà cái Oxbet bị bắt và bị đánh sập là hoàn toàn không đúng sự thật 

Liệu có hack được Oxbet không? 

Trả lời: Không thể hack được Oxbet, bởi nhà cái được trang bị hệ thống bảo mật 

hiện đại và tân tiến bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Từ đó có khả năng chống gian 

lận tuyệt đối, chống lại sự tấn công của các hacker với mục địch đánh sập nhà cái 

hoặc truy cập vào tài khoản của hội viên nhằm đánh cắp tiền. 

Game nào dễ trúng khủng nhất ở Oxbet? 

Trả lời: Tại nhà cái Oxbet quy tụ nhiều game hay và hấp dẫn, mỗi trò chơi lại có 

cách chơi, luật chơi, mẹo chơi riêng biệt, song đều có đặc điểm chung là xác suất 

ăn thưởng lớn, cơ cấu giải thưởng cao. Vì vậy không có game nào dễ trúng khủng 

nhất tại nhà cái mà tuỳ thuộc vào sở trường, sở thích của người tham gia mới có 

thể mang về được nhiều tiền thưởng nhất. 

Tại Oxbet game nào cũng dễ trúng tiền thưởng khủng nhất 



Nhà cái cá cược Oxbet và các nhà cái 

khác 

Nhà cái cá cược Oxbet vs 8Live 

Oxbet và 8Live đều là những nhà cái cá cược online có danh tiếng trên thị trường 

hiện nay, mỗi nhà cái lại sở hữu những đặc điểm riêng biệt để thu hút người chơi 

tham gia. Tuy nhiên, nếu như những ai đã từng trải nghiệm qua 2 sân choi đều dễ 

dàng có thể nhận thấy rằng nhà cái Oxbet có hệ thống nạp tiền đa dạng hơn rất 

nhiều so với nhà cái 8Live. Từ đây mang đến sự thuận tiện hơn cho các hội viên khi 

có nhu cầu nạp tiền vốn cá cược vào nhà cái. 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Fabet 

Trong làng cá độ bóng đá trực tuyến thì Oxbet và Fabet là những địa chỉ quá đỗi 

thân quen với các cược thủ rồi phải không nào! Khi mà cả 2 nhà cái đều đưa ra kèo 

cược đa dạng, tỷ lệ ăn thưởng cao, đồng thời có cơ cấu giá trị tiền thưởng khủng. 

Mặc dù vậy, dễ dàng có thể nhận thấy rằng ở nhà cái Oxbet thường xuyên giành 

nhiều ưu đãi lớn cho người tham đặt cược hơn là tại sân chơi Fabet. Vì thế người 

chơi cược ở Oxbet có cơ hội mang về tiền thưởng cao hơn rất nhiều. 

Oxbet dành nhiều ưu đãi cho người chơi hơn Fabet 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Debet 

Oxbet và Debet đều là những sân chơi sở hữu kho game đổi thưởng trực tuyến 

khủng, quy tụ một loạt các trò chơi giải trí độc đáo mà mới lạ bậc nhất trong làng 



giải trí online. Song những trò chơi đổi thưởng ở Oxbet có chất lượng hình ảnh 

đẹp, hệ thống âm thanh đa dạng hơn tại nhà cái Debet. Từ đây dễ dàng mang đến 

những cảm xúc giải trí vô cùng thăng hoa cho các hội viên trực tiếp tham gia. 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Zbet 

Hiện tại nhà cái Zbet và Oxbet đang là những đối thủ cạnh tranh gắt gao trên thị 

trường cá cược trực tuyến. Khi mà cả 2 đều sở hữu kho game đổi thưởng, loại hình 

cá cược và các tiện ích chất lượng để phục vụ nhu giải trí của người một cách hoàn 

hảo nhất. 

Oxbet sở hữu chất lương dịch vụ chăm sóc khách hàng “đỉnh” hơn Zbet 

Mặc dù vậy, tại nhà cái Oxbet có dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách từ xa chuyên 

nghiệp và tận tâm hơn so với Zbet. Điều này đã được nhiều cược thủ tham gia ở 

cả 2 nhà cái đánh giá và đưa ra phản hồi trên fanpage review nhà cái uy tín nhất 

hiện nay ở nhiêu nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Instagram, Zalo,… 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Mibet 

Nhà cái cá cược Oxbet và Mibet đều là những sân chơi cá cược trực tuyến đáng 

để anh em trải nghiệm ở thời điểm hiện tại. Cả 2 nhà cái đều nhận được thang 

điểm rất cao của Hiệp hội cá cược châu Á về mọi yếu tố như: kho game giải trí, chất 

lượng hình ảnh, dịch vụ chăm sóc khách hàng,…. 

Tuy vậy, không thể phủ nhận được rằng hệ thống giao dịch tại sân chơi Oxbet vẫn 

hiện đại hơn Mibet, khi mà nó cho thời gian nạp – rút tiền của các hội viên chỉ chưa 

đầy 30 giây là đã hoàn thành xong. Mặt khác, tại Mibet phải mất hơn 1 phút người 

chơi mới có thể thực hiện thành công một lần thanh toán. 



Nhà cái cá cược Oxbet vs Nbet 

Nhà cái cá cược Oxbet và Nbet đều là những cái tên quen thuộc đối nhiều người 

nhất là những anh em thường xuyên theo dõi trực tiếp các trận cầu bóng đá ở các 

giải đấu lớn trên thế giới trên Internet. Bởi vì các nhà cái này đều tài trợ để đem lại 

hình ảnh trực tiếp tốt nhất cho các fan hâm mộ bóng đá mà không có điều kiện 

xem trên tivi. 

Nhà cái cá cược Oxbet và Nbet đều là những sân chơi tên tuổi trong làng cá 

cược online 

Xét về các sản phẩm giải trí, cũng như các tiện ích liên quan thì không cần phải 

bàn cãi khi mà cả Oxbet và Nbet đều đạt điểm 10/10. Vì thế có thể coi đấy là các 

đối thủ “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua sân chơi 

Oxbet vẫn thu hút được đông đảo người chơi tham gia hơn, xuất phát từ khoản 

đầu tư siêu khủng cho khâu quảng bá hình ảnh của mình mà Oxbet được nhiều 

người biết đến hơn Nbet. 

Trên đây là tổng thể các tiện ích, lẫn sản phẩm giải trí và cá cược trực tuyến tại nhà 

cái Oxbet Run. Hy vọng rằng với những thông tin trên đã giúp cho anh em cược 

thủ nắm được tổng quan chi tiết nhất về mọi mặt của sân chơi cá cược online chất 

lượng bậc nhất hiện nay. Cuối cùng chúc toàn thể anh em có những phút giây thư 

giã sảng khoái, dễ chịu, đồng thời mang về thật nhiều tiền thưởng từ Oxbet nha! 

 

 

Đôi nét về CEO and Founder Oxbet Run ông Hoàng Minh Lộc 
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Các trang mạng xã hội của Hoàng Minh Lộc 
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https://www.youtube.com/channel/UClRfKKu8DkQRotx_vdNXLmg/about 

https://hoangminhlocoxbet.blogspot.com/ 

https://draft.blogger.com/profile/10545197473033494500 

https://vi.gravatar.com/hoangminhloc 

https://www.pinterest.com/hoangminhlocoxbet/ 

https://www.goodreads.com/hoangminhloc 

https://www.behance.net/hoangminhloc 

https://www.kickstarter.com/profile/hoangminhloc/about 

https://dribbble.com/hoangminhloc/about 

https://hoangminhloc.tumblr.com/ 
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https://about.me/hoangminhloc 

https://sites.google.com/view/hoangminhloc/ 

https://telegra.ph/hoangminhloc-06-29 

https://gab.com/hoangminhloc 

 

Xem thêm các bài viết của Oxbet Run: 

 

• Debet – Nhà cái cá độ đá banh uy tín hàng đầu từ Germany 

• Đá gà Thomo là gì? Top 4 luật chơi đá gà Thomo chi tiết 

• Cược đôi (Double Bet) là gì? Cách tính tiền thắng khi cược đôi 

• Xả kèo bóng đá là gì? Xả kèo bóng đá có lợi ích gì 

• Nhà cái Wellbet là gì? Những nhân tố làm nên thương hiệu uy tín Wellbet

https://500px.com/p/hoangminhloc
https://www.youtube.com/channel/UClRfKKu8DkQRotx_vdNXLmg/about
https://hoangminhlocoxbet.blogspot.com/
https://draft.blogger.com/profile/10545197473033494500
https://vi.gravatar.com/hoangminhloc
https://www.pinterest.com/hoangminhlocoxbet/
https://www.goodreads.com/hoangminhloc
https://www.behance.net/hoangminhloc
https://dribbble.com/hoangminhloc/about
https://hoangminhloc.tumblr.com/
https://www.instapaper.com/p/hoangminhloc
https://about.me/hoangminhloc
https://sites.google.com/view/hoangminhloc/
https://telegra.ph/hoangminhloc-06-29
https://gab.com/hoangminhloc
https://oxbet.run/debet/
https://oxbet.run/da-ga-thomo/
https://oxbet.run/cuoc-doi-double-bet/
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