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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

DỰ ÁN NEW CITY THỦ THIÊM 

(Nhận gói vay ân hạn lãi suất 0% trong 18 tháng) 

 
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

 

- Tất cả các khách hàng là người Việt Nam đăng kí mua căn hộ tại dự án New City Thủ 

Thiêm, số 17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG: 

 

1. Chiết khấu cho khách hàng mua sản phẩm vào ngày công bố giỏ hàng. 

 

- Khách hàng mua căn hộ vào ngày công bố giỏ hàng được nhận chiết khấu 2% giá trị căn hộ 

trước VAT. 

- Khách hàng được tặng gói nội thất căn hộ trị giá 3% giá trị căn hộ trước VAT. 

 

2. Chiết khấu cho khách hàng mua nhiều căn hộ 

 

 - Khách hàng mua từ căn thứ 2 đến căn thứ 4: nhận chiết khấu 1%  trên giá chưa bao gồm VAT 

cho mỗi căn hộ 

- Khách hàng mua từ căn thứ 5 trở lên: nhận chiết khấu  2%  trên giá chưa bao gồm VAT cho 

mỗi căn hộ 

 

3. Chính sách thanh toán 

 

KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG BA CHÍNH SÁCH NHƯ SAU:  

 

CHÍNH 

SÁCH 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

 

 

1 Nhận Gói cam 

kết cho thuê 

trong 3 năm. 

Tổng giá trị gói cam kết cho thuê 

không thấp hơn 6% giá trị căn hộ 

trước VAT/năm 

* Điều kiện nhận gói cam kết 

cho thuê: Khách hàng phải 

trang bị nội thất theo tiêu 

chuẩn nhà mẫu của CĐT 

* Tiền thuê đã bao gồm các 

loại thuế, phí, lệ phí theo quy 

định của pháp luật. 
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Hỗ trợ lãi suất 

0% cho 18 tháng 

đầu tiên, miễn 

phí phạt trước 

hạn. 

Khách hàng có nhu cầu vay vốn 

khi mua căn hộ tại dự án 

Newcity Thủ Thiêm nhận được 

gói lãi suất 0% cho 18 tháng đầu 

tiên và miễn phí trả trước hạn 

trong thời gian hỗ trợ lãi suất. 

 

Áp dụng theo gói vay của 

ngân hàng Public Bank Việt 

Nam 

 

3 
Nhận chiết khấu 

10% giá trị căn 

hộ trước VAT 

Áp dụng đối với khách hàng 

thanh toán theo lịch thanh toán 

tại Mục III. 

Chiết khấu sẽ được nhận 

ngay khi kí Hợp Đồng Mua 

Bán Căn Hộ. 

 

 

III. LỊCH THANH TOÁN 

 

ĐỢT 

THANH 

TOÁN 

NỘI DUNG TỶ LỆ % THANH TOÁN LỊCH THANH TOÁN 

1 
Đăng ký và xác nhận 

nguyện vọng 
100.000.000 VNĐ 

Ngay thời điểm đăng ký 

Nguyện vọng 

2 

Ký Thỏa Thuận Đảm Bảo 

quyền mua sản phẩm đăng 

ký 

10% giá trị căn hộ (bao gồm 

100.000.000 VNĐ đợt 1) + 

Thuế VAT tương ứng 

7 ngày kể từ đợt 1 

3 
Ký Hợp Đồng Mua Bán. + 

Nhận bàn giao căn hộ 

85% giá trị căn hộ + Thuế 

VAT tương ứng và 2% phí 

bảo trì 

Trong vòng 30 ngày kể từ 

đợt 2 

4 
Đủ điều kiện cấp giấy chứng 

nhận 

5% Giá trị HĐ + Thuế VAT 

tương ứng 

Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận Thông Báo 

của CĐT 

 

IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

- Áp dụng từ ngày kí cho đến ngày 30/8/2020 hoặc khi có thông báo mới.  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 08  năm 2020. 

CÔNG TY TNHH BĐS ĐẦU TƯ 

THÀNH PHỐ MỚI 

 

        


