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ĐIỂM CHẠM 
Nhu cầu thị trường
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Kinh tế Việt Nam đương 
đầu  với nhiều khó khăn
trong thời gian qua

10 tháng 1, 2023

Ngân hàng Thế giới cắt giảm mạnh dự  

báo tăng trưởng năm 2023, cảnh báo  

toàn cầu đang 'rất gần' với suy thoái

2 tháng 12, 2022

Lĩnh vực sản xuất toàn cầu gặp khó khi  

các công ty cắt giảm công suất hoạt  

động trong bối cảnh sức cầu sụt giảm

Thiếu đơn  hàng, sản xuất công nghiệp tháng  

1/2023 giảm mạnh 30 tháng 1, 2023

Chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam giảm trong

tháng 12/2022 4 tháng 1, 2023

Người lao động  gặp khó khi doanh nghiệp thiếu hụt 

đơn hàng  25 tháng 12, 2022

6.000 công nhân lao đao khi nhà máy đóng  

cửa, cạn kiệt đơn hàng 8 tháng 11, 2022
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2022

2022

2023

2023

SIẾT TÍN DỤNG, BẤT ĐỘNG SẢN “THÊM MỘT LẦN ĐAU”

CẠN ROOM TÍN DỤNG VÌ BẤT ĐỘNG SẢN

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GỠ 

KHÓ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN

CÁC NGÂN HÀNG ĐỒNG LOẠT GIẢM LÃI SUẤT, TIN VUI

CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒI PHỤC?

2022

2022

VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ CHIẾM 70% KHÓ KHĂN CỦA 

CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

MÒN MỎI CHỜ THÁO GỠ THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO DỰ 

ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
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Biến động liên tục !
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”Đây là thời kỳ mà thị trường phải trải qua khó khăn, làm chậm lại đà tăng trưởng của 

thị trường. Dẫu vậy, quá trình giảm tốc này tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực có thể xem xét, đánh giá hiện trạng phát triển, đưa ra những 

cải thiện nhằm củng cố và xây dựng thị trường bền vững”
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Một trong những điểm nhấn của thị trường bất

động sản 2023 được giới chuyên gia nhận định

chính là sự thay đổi trong cơ cấu phát triển sản

phẩm. Thay vì tập trung vào những căn hộ cao

cấp, giá từ 6 - 7 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ điều

chỉnh định hướng sản phẩm, giỏ hàng, giảm lãi cắt

lỗ, hướng đến ưu tiên phát triển những sản

phẩm khoảng giá 2 - 4 tỷ đồng để tiếp cận nhu cầu

thị trường và đảm bảo thanh khoản bền vững.

Sản phẩm phục vụ nhu 

cầu thực vẫn được đón 

nhận tích cực
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GIỎ HÀNG

GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

TRONG 1 THÁNG
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Sương

The Privia

Eco Smart City

Fifa City

Elysian

Celesta Gold

Quận 7
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• Điều chỉnh giá sát thị trường thay vì 

chiết khấu khủng

• Thanh toán đầu vào nhẹ nhàng

• Thanh toán giãn thay vì vay Ngân hàng

Giá thực “khớp lệnh”

nhu cầu thực



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

TP.HCM - Thị trường chủ lực

“Vượt Vũ Môn”
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KV VÀ THÔNG ĐIỆP MKT
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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• Vị trí: phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, HCM

• Tổng quy mô: ~28,585 m2

• Quy mô: 6 block, 28-33 tầng và 21 căn nhà phố

• Số lượng: 2.366 căn hộ

• Loại sản phẩm: Studio, 1PN, 2PN, 3PN, Duplex

• Loại hình: Căn hộ an cư sở hữu dài lâu

• Tiện ích: hồ bơi, gym, khối đế thương mại, rạp chiếu phim,

công viên nội khu, nhà cộng đồng, …

• Phát triển dự án: Hưng Thịnh Land

• Tổng thầu tiếp thị và phân phối: PropertyX

• Tổng thầu xây dựng: Hung Thinh Incons

Tổng quan
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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HỢP ĐIỂM THĂNG HOA

Đa kết nối – Đa tầng xanh
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• Vị trí nằm liền kề tuyến metro Bến Thành - Suối

Tiên - tuyến giao thông huyết mạch của TP.HCM

• Mặt tiền đường Vành Đai 2 và gần nút giao Xa

lộ Hà Nội, giúp cư dân nhanh chóng kết nối với

khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng

như sân bay Tân Sơn Nhất qua cầu Bình Lợi
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Avatar Thủ Đức

Lavita Charm

Moonlight Avenue
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Vành đai 2 TP HCM sẽ mở nối Xa lộ Hà Nội - Phạm Văn Đồng. Đoạn 2 thuộc dự án

khép kín đường vành đai 2 TP HCM bắt đầu từ Xa lộ Hà Nội (Nút giao Bình Thái) -

đường Phạm Văn Đồng, có chiều dài khoảng 2,8 km. Đối với dự án khép kín vành đai

2, TP HCM dự chi 13.639 tỷ đồng ngân sách trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn

2021 - 2025 để thực hiện hai đoạn của vành đai 2, tương đương 80% tổng mức đầu tư

hai đoạn này. Phần kinh phí còn lại khoảng 3.410 tỷ đồng sẽ cân đối bố trí ở giai đoạn

2026 - 2030. Trong đó, đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu tới Xa lộ Hà Nội) có tổng mức đầu tư dự

kiến gần 8.600 tỷ đồng, đoạn 2 hơn 8.400 tỷ đồng.

Vành đai 2  

Vị trí dự án

TỔNG CHIỀU DÀI TOÀN TUYẾN: 64 KM

ĐẾN NAY ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH 50 KM.

GỒM 6 - 10 LÀN XE
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Tuyến Metro Số 1

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh

thời gian thực hiện Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối

Tiên) với hạn hoàn thành thi công vào quý IV/2023.

Theo quyết định của người đứng đầu Chính phủ, UBND

TP.HCM phê duyệt điều chỉnh và tổ chức thực hiện dự án

metro số 1 theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến

độ.

UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng

trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc; số liệu

tính toán; đồng thời bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn

vốn cho dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn được phê

duyệt, TP.HCM chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn

khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.
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Khu Đô Thị Trường Thọ

Tâm Điểm Hội Nhập Tp. Thủ Đức

Quy hoạch Khu đô thị Trường Thọ

Định hướng tập trung ưu tiên quy hoạch lại 3 khu vực Trường Thọ, Linh

Trung và Tam Đa để thu hút các dự án đầu tư. Tạo ra cơ chế đặc biệt để

thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực và nhân tài từ nước ngoài. Thành

Phố thông minh & sáng tạo này sẽ trở thành hạt nhân cốt lõi thực hiện

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là bệ phóng giúp TP. HCM tăng

sức cạnh tranh lớn về mọi mặt trên trường quốc tế.

Phường Trường Thọ nằm gần Quận 1, Quận 2, và khu vực đại học, điều

này giúp tăng cường sự kết nối giữa khu đô thị sáng tạo này với khu vực

công nghệ tài chính trung tâm và khu vực nghiên cứu
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Tương lai gần vào vận hành, việc kết nối 4 tuyến đường liên hợp giúp Avatar Thủ Đức thuận tiên lưu thông di

chuyển đến Quận 1 hay Sân bay, hay các tổ hợp công viên phầm mềm công nghệ cao tại Tp. Thủ Đức…

Tứ phương kết nối 



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Khu vực dự án quy hoạch hệ thống kênh rạch và mảng xanh rộng thoáng đa tầng hướng đến cuộc sống thiên

nhiên giao thoa hiện đại. TP Thủ Đức đã đề ra chỉ tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đến nay,

đã trồng mới được 747.956 cây (đạt tỷ lệ 74,79%)

Thiên nhiên giao thoa hiện đại
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THIẾT KẾ ĐẲNG CẤP

Hướng đến cuộc sống hiện đại
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Theo quan niệm phương đông,

hành thế “bàn tay” tượng trưng cho

tụ lộc, nắm của cải, quyền lực. Quy

hoạch tổ hợp căn hộ mang khao

khát “bàn tay nắm giữ của cải thịnh

vượng” đến cho cộng đồng cư dân.

“BÀN TAY NẮM GIỮ”

Tụ tài - khơi vận
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THÁP B

(B) BALANCE

THÁP D

(D) DYNAMIC

THÁP C

(C) CONNECT
THÁP A

(A) ACTIVE (A 1-2)

THÁP E

(E) ENERGY

A1

A2

B

C

D

E
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View Landmark

View Metro

View Thủ Đức

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng Hầm B1 Tầng Hầm B2

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng 1 

Block A 1-2 & Block B
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng 1 

Block C,D,E
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng 2 

Block A 1-2 & Block B
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng 2 

Block C,D,E
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Tầng 3

Block A 1-2 & Block B
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 3

Block C,D,E
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Mặt bằng tầng



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 4

Tầng 3

Block E
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng T5 – T12

T15 – T19

T21 – T33

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

Tầng 20

Block E



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Block E
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

Tầng 14

Tầng 13



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 4Tầng 3

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng T6 – T12, T15 – T19Tầng 5

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 14Tầng 13

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 20

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng 22Tầng 21

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng T23 – T31

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Tầng T33Tầng 32

Block B

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Mẫu căn hộ điển hình



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN STUDIO

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN STUDIO

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN 1PN + 1

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN 1PN + 1

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN 1PN + 1

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN 2PN

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

MẪU CĂN 2PN

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN 2PN
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN 2PN
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN 2PN
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN 2PN
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN DUPLEX



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN
Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN DUPLEX
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN DUPLEX
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN DUPLEX
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.

MẪU CĂN DUPLEX
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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THƯƠNG HIỆU BÀN GIAO

UY TÍN CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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Thông tin Kinh doanh
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PHÁP LÝ DỰ ÁN
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PHÁP LÝ DỰ ÁN

Nguồn: thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/
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KICK OFF 

NGÀY 15/3/2023

TUẦN 1 THÁNG 4

CHUYỂN CỌC

DUY TRÌ

MINI EVENT ĐỊNH KỲ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

RUMOR & BOOKING

3 TUẦN

KICKOFF DỰ ÁN 

OFFLINE CHO CẤP QUẢN LÝ

ONLINE CHO NV KINH DOANH

EVENT 

CÔNG BỐ GIÁ 



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

580 sp

Nhịp 1B

Nhịp 1A

346 sp

GIỎ HÀNG NHỊP 1

BLOCK E

• View về Metro và kênh đào

• Một trong 2 Tháp cao nhất dự án 

(33 tầng)

BLOCK B

• Tháp trung tâm, View về 

Landmark

• Khoảng cách giữa các Tháp 

rộng thoáng

• Một trong 2 Tháp cao nhất 

dự án (33 tầng)
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BOOKING

TRIỆU/CĂN

TỪ NGÀY 16/3/2023
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CẤU TRÚC HỢP ĐỒNG

>> HĐ QUYỀN CỌC 

>> HỢP ĐỒNG CỌC 

>> HỢP ĐỒNG MUA BÁN



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

LỊCH THANH TOÁN – KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER

HĐ 

QUYỀN CỌC HĐ CỌC HĐ MUA BÁN NHẬN NHÀ GCNSHN

4.5% 1.25% 2.5% 10% 2.0% 

0.75%/tháng

15 tháng

0.75%/tháng

14 tháng

1.75%/1tháng

33 tháng

(cất nóc – 2%)

THANH TOÁN GIÃN TRONG 66 THÁNG
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LỊCH THANH TOÁN – KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

1 Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc 4.50% 4.50%

2 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 5.25%

3 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 6.00%

4 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 6.75%

5 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 7.50%

6 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 8.25%

7 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 9.00%

8 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 9.75%

9 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 10.50%

10 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 11.25%

11 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 12.00%

12 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 12.75%

13 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 13.50%

14 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 14.25%

15 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 15.00%

16 Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.75% 15.75%
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LỊCH THANH TOÁN – KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

17 Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc 1.25% 17.00% 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC

18 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 17.75%

19 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 18.50%

20 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 19.25%

21 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 20.00%

22 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 20.75%

23 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 21.50%

24 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 22.25%

25 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 23.00%

26 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 23.75%

27 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 24.50%

28 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 25.25%

29 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 26.00%

30 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 26.75%

31 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 27.50%
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LỊCH THANH TOÁN – KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

32 Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán 2.50% 30.00% Theo thông báo Chủ Đầu Tư

33 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 31.75%

34 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 33.50% Hoàn thành sàn tầng 1

35 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 35.25%

36 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 37.00% Hoàn thành sàn tầng 4

37 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 38.75%

38 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 40.50% Hoàn thành sàn tầng 7

39 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 42.25%

40 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 44.00% Hoàn thành sàn tầng 10

41 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 45.75%

42 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 47.50% Hoàn thành sàn tầng 13

43 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 49.25%

44 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 51.00% Hoàn thành sàn tầng 16

45 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 52.75%

46 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 54.50% Hoàn thành sàn tầng 19

47 Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 56.25%

48 Trong vòng 16.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 58.00% Hoàn thành sàn tầng 22

49 Trong vòng 17.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 59.75%

50 Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 61.50% Hoàn thành sàn tầng 25

51 Trong vòng 19.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 63.25%

52 Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 65.00% Hoàn thành sàn tầng 28
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LỊCH THANH TOÁN – KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

52 Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 65.00% Hoàn thành sàn tầng 28

53 Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 66.75%

54 Trong vòng 22.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 68.50% Hoàn thành sàn tầng 31

55 Trong vòng 23.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 70.25%

56 Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 72.00% Hoàn thành sàn tầng 33

57 Trong vòng 25.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 73.75%

58 Trong vòng 26.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 2.00% 75.75% Hoàn thành sàn tầng mái

59 Trong vòng 27.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 77.50%

60 Trong vòng 28.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 79.25%

61 Trong vòng 29.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 81.00%

62 Trong vòng 30.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 82.75%

63 Trong vòng 31.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 84.50%

64 Trong vòng 32.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 86.25%

65 Trong vòng 33.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 88.00%

66 Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ shophouse 10.00% 98.00% 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB)

67 Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở 2.00% 100.00%

Tổng cộng 100.00%
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LỊCH THANH TOÁN – SỬ DỤNG VOUCHER

HĐ 

QUYỀN CỌC HĐ CỌC HĐ MUA BÁN NHẬN NHÀ GCNSHN

8.5% 1% 2.5% 10% 2.0% 

0.5%/tháng

15 tháng

0.75%/tháng

14 tháng

1.75%/1tháng

33 tháng

(cất nóc– 2%)

THANH TOÁN GIÃN TRONG 66 THÁNG

VOUCHER ÁP DỤNG 5-5
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LỊCH THANH TOÁN – SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

1 Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc 8.50% 8.50%

2 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 9.00%

3 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 9.50%

4 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 10.00%

5 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 10.50%

6 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 11.00%

7 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 11.50%

8 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 12.00%

9 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 12.50%

10 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 13.00%

11 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 13.50%

12 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 14.00%

13 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 14.50%

14 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 15.00%

15 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 15.50%

16 Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc 0.50% 16.00%



PROPERTYX | ĐÀO TẠO DỰ ÁN

LỊCH THANH TOÁN – SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

17 Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc 1.00% 17.00% 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC

18 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 17.75%

19 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 18.50%

20 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 19.25%

21 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 20.00%

22 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 20.75%

23 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 21.50%

24 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 22.25%

25 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 23.00%

26 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 23.75%

27 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 24.50%

28 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 25.25%

29 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 26.00%

30 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 26.75%

31 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc 0.75% 27.50%
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LỊCH THANH TOÁN – SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

32 Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán 2.50% 30.00% Theo thông báo Chủ Đầu Tư

33 Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 31.75%

34 Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 33.50% Hoàn thành sàn tầng 1

35 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 35.25%

36 Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 37.00% Hoàn thành sàn tầng 4

37 Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 38.75%

38 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 40.50% Hoàn thành sàn tầng 7

39 Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 42.25%

40 Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 44.00% Hoàn thành sàn tầng 10

41 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 45.75%

42 Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 47.50% Hoàn thành sàn tầng 13

43 Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 49.25%

44 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 51.00% Hoàn thành sàn tầng 16

45 Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 52.75%

46 Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 54.50% Hoàn thành sàn tầng 19

47 Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 56.25%

48 Trong vòng 16.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 58.00% Hoàn thành sàn tầng 22
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LỊCH THANH TOÁN – SỬ DỤNG VOUCHER

Đợt Kỳ hạn thanh toán
Tỷ lệ

TT

%

lũy tiến
Tiến độ xây dựng dự kiến

49 Trong vòng 17.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 59.75%

50 Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 61.50% Hoàn thành sàn tầng 25

51 Trong vòng 19.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 63.25%

52 Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 65.00% Hoàn thành sàn tầng 28

53 Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 66.75%

54 Trong vòng 22.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 68.50% Hoàn thành sàn tầng 31

55 Trong vòng 23.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 70.25%

56 Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 72.00% Hoàn thành sàn tầng 33

57 Trong vòng 25.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 73.75%

58 Trong vòng 26.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 2.00% 75.75% Hoàn thành sàn tầng mái

59 Trong vòng 27.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 77.50%

60 Trong vòng 28.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 79.25%

61 Trong vòng 29.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 81.00%

62 Trong vòng 30.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 82.75%

63 Trong vòng 31.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 84.50%

64 Trong vòng 32.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 86.25%

65 Trong vòng 33.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 1.75% 88.00%

66 Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ shophouse 10.00% 98.00% 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB

67 Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở 2.00% 100.00%

Tổng cộng 100.00%
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Triệu VNĐ/m 2

55
65

105

140

ELYSAN MOONLIGHT AVENUE KING CROWN INFINITY LUMIRE REIVERSIDE

GIÁ THỊ TRƯỜNG?
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1. Vị trí kết nối thuận tiện cùng tiềm năng hạ tầng đắt giá

2. Dễ dàng sỡ hữu với chính sách thanh toán siêu giãn

3. Tiện ích nội khu và ngoại khu đầy đủ & đẳng cấp

4. Cộng đô ̀ng dân cư văn minh

5. Định hình phong cách sống năng động

in
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Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên ấn phẩm này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải, đồng thời

mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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GIÁ CHỈ TỪ TỶ/CĂN

ĐẲNG CẤP – TIỀM NĂNG – THỊNH VƯỢNG

* C Ă N  S T U D I O
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