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PHẦN I. TỔNG QUAN DỰ ÁN THE ZEI 

1. Chủ đầu tư : 

 * Lịch sử hình thành và phát triển: 

 HD Mon Holdings được thành lập ban đầu năm 1997 với tên gọi Công ty TNHH 

Xây dựng Hải Đăng.  

 Từ năm 1997 đến năm 2002 chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

 Từ năm 2003 đến năm 2010 chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản. 

 Từ năm 2011 chuyển sang mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng Hải Đăng. 

 Năm 2015 tái cấu trúc với tên gọi mới HD Mon Holdings. 

 * Trụ sở của HD Mon Holdings:  

 Số 9 Ngõ 29 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 

2. Thông tin dự án: 

2.1. Thông tin về quy hoạch, thiết kế, căn hộ và tiến độ 

2.1.1. Thông tin về quy hoạch dự án: 

 * Thông tin chung về dự án và đối tác thi công: 

 Tên dự án: Hải Đăng City 

 Tên thương mại: The Zei  

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng 

 Vị trí xây dựng: Số 8 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành Phố Hà Nội. 

 Đơn vị tư vấn QLDA &TVGS: Công ty TNHH Artelia – Cộng hòa Pháp 

 Đơn vị thiết kế concept kiến trúc: G8A  Archi   – Thụy Sĩ 

 Đơn vị thiết kế cảnh quan: West Green Design Inc. – Canada 

 Đơn vị thiết kế kiến trúc Công ty TNHH Liên minh thiết kế Quốc tế Finko – Việt 

Nam – Đức 

 Đơn vị thiết kế kết cấu và cơ điện: CDC 

 Đơn vị thẩm tra thiết kế: VNCC 

 Đơn vị thẩm tra dự toán: Viện Kinh tế - Bộ xây dựng 

 Đơn vị thi công cọc tường vây: Công ty CPXD và ứng dụng Công nghệ DeltaV 

 Đơn vị thi công xây dựng nền móng: Công ty CPXD và ứng dụng Công nghệ 

DeltaV 

 Đơn vị thi công xây dựng phần thân: Công ty CPXD và ứng dụng Công nghệ 

DeltaV 

 Đơn vị thi công cơ điện: Công ty CP Kỹ Nghệ lạnh Searefico 

 * Thông tin quy hoạch: 

 Tổng diện tích dự án: 14.651 m2 
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+ Diện tích nhà cao tầng: 7.700 m2 

+ Diện tích nhà thấp tầng: 6.951 m2 

 Diện tích đất xây dựng:  

+ Diện tích xây dựng nhà cao tầng: 4.600 m2 

+ Diện tích xây dựng nhà thấp tầng: 2.721 m2 

 Mật độ xây dựng: 49.96% 

+ Mật độ XD nhà cao tầng: Khối đế: 59.7% - Khối tháp: 44.9% 

+ Mật độ XD nhà thấp tầng: 39.15% 

 Tổng diện tích sàn: 156.793 m2 

+ Diện tích sàn XD nhà cao tầng (không kể tầng hầm): 146.003 m2 

+ Diện tích sàn XD nhà thấp tầng: 10.790 m2 

 Số lượng tầng hầm: 

+ Nhà cao tầng: 04 tầng hầm 

+ Nhà thấp tầng: 01 tầng hầm 

 Tầng cao công trình: 

+ Nhà cao tầng: 4 + 42 tầng (4 tầng hầm và 42 tầng nổi) 

+ Nhà thấp tầng: 1 + 4 (1 tầng hầm và 4 tầng nổi) 

 Tổng số căn hộ:  

+ Nhà cao tầng: 891 căn 

+ Nhà thấp tầng: 20 căn 

 Hệ số sử dụng đất: 8.9 lần 

 Tổng mức đầu tư: 3.000 tỷ đồng 

2.1.2. Thông tin về thiết kế và cơ cấu căn hộ: 

THÔNG SỐ TÒA NHÀ THE ZEI 

Chỉ số 

Tổng số căn hộ 891  

Tổng số căn hộ trên 1 

mặt sàn 
16 - 26  

Tổng diện tích trên 1 mặt 

sàn 
3.456m2 

Chiều cao tòa nhà 160m  

Tầng 

mái 

Kỹ thuật mái Tầng kỹ thuật mái 

Công năng Kỹ thuật thang máy và kỹ thuật tòa nhà 

Chiều cao tầng 4.85m 

  Loại căn 
Ký hiệu căn trên bản vẽ 

TKCS 
Thiết kế 

Loại 1 Căn thường 
A.03; 08 & B.03; B.08 3PN + 1PK + 1PB + 2WC 

A.02; A.09 & B.02; B.09 3PN + 1PK + 1PB + 2WC 
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A.05 & B.06 3PN + 1PK + 1PB + 2WC 

A.12 & B.12 3PN + 1PK + 1PB + 2WC 

A.01 & B.01 
2PN + 1 + 1PK + 1PB + 

2WC 

A.10 & B.10 
2PN + PLV + 1PK + 1PB 

+ 2WC 

A.11 & B.14 
2PN + PLV + 1PK + 1PB 

+ 2WC 

A.14 & B.11 
2PN + PLV + 1PK + 1PB 

+ 2WC 

A.04; 07 & B.04; 07 
2PN + PLV + 1PK + 1PB 

+ 2WC 

Loại 2 Duplex A.05; 06 & B.05; 06 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+ cầu 

thang 

Tầng trên: 

3PN+2WC+khoảng thông 

tầng  

Loại 3 Penthouse 

A.40.01 & 06 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+2WC+cầu thang+Sân 

vườn 

Tầng trên: 

3PN+1PK+3WC+khoảng 

thông tầng  

A.40.02 & 05 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+2WC+cầu thang+Sân 

vườn 

Tầng trên: 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

A.40.03 & 04 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+2W

C+cầu thang+Sân vườn 

Tầng trên: 

2PN+2WC+1PĐN+khoản

g thông tầng  

A.40.07 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+1PGV+2WC+cầu 

thang+Sân vườn 

Tầng trên: 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

A.40.08 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+1PGV+2WC+cầu 

thang+Sân vườn 

Tầng trên: 
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2.1.3. Tiến độ xây dựng:  

 Khởi công:  Tháng 04/2018;      

 Hoàn thiện móng: Dự kiến tháng 05/2019;    

 Sàn tầng 5: Dự kiến tháng 10/2019;      

 Sàn tầng 24: Dự kiến tháng 02/2020; 

 Sàn tầng 35: Dự kiến tháng 04/2020; 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

B.40.01 & 06 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+2WC+cầu thang+Sân 

vườn 

Tầng trên: 

3PN+1PK+3WC+khoảng 

thông tầng  

B.40.02 & 05 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+2WC+cầu thang+Sân 

vườn 

Tầng trên: 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

B.40.03 & 04 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+2W

C+cầu thang+Sân vườn 

Tầng trên: 

2PN+2WC+1PĐN+khoản

g thông tầng  

B.40.07 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+1PGV+2WC+cầu 

thang+Sân vườn 

Tầng trên: 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

B.40.08 

Tầng dưới: 

1PN+1PK+1PB+PĂ+1PT

+1PGV+2WC+cầu 

thang+Sân vườn 

Tầng trên: 

3PN+3WC+khoảng thông 

tầng  

  Tổng cộng     
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 Cất nóc: Dự kiến tháng 06/2020;      

 Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ: Dự kiến Quý I năm 2021. 

2.2. Thông tin về pháp lý: 

2.2.1. Pháp lý dự án:  

- Quyết định số 927/QĐ-UB ngày 24/2/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc 

phê duyệt  quy hoạch chi tiết Hải Đăng City, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc thu hồi 61.138,4m
2
 đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm; giao 62.632,2m
2
 đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa 

ốc Hải Đăng để thực hiện dự án Hải Đăng City (giai đoạn 1); 

- Quyết định 8823/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc chấp thuận điều chỉnh Dự án Hải Đăng City tại Phường Mỹ Đình II, Quận 

Nam Từ Liêm, và phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy; 

- Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh một số diện tích đất ghi tại Điều 2 Quyết định số số 872/QĐ-

UBND ngày 13/02/2015; 

- Căn cứ Giấy phép xây dựng số: 33/GPXD do Sở xây dựng TP Hà Nội cấp ngày 

12/4/2018; 

2.2.2. Pháp lý kinh doanh: 

- Căn cứ Văn bản số 11637/SXD-QLN của Sở Xây dựng ký ngày 07/12/2018 về 

việc chấp thuận Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Hải Đăng City đưa 

vào kinh doanh; 

- Căn cứ Thông báo tín dụng ngày 08/08/2018 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP 

HCM – Chi Nhánh Hà Nội (HDBank Hà Nội) về việc Cấp tín dụng đối với Công 

ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng. 

3. Kế hoạch bán hàng: 

 Đơn vị phân phối dự án: Vina Homes; HighLand Việt Nam; VietstarLand; Tân 

Thời Đại, Phú Quý Land; AvaHomes; CenLand; Hải Phát Land. 

 Tiến độ thanh toán: 

 

Tiến độ  Tỷ lệ thanh toán Thời hạn thanh toán 

Đặt cọc 
Tối thiểu 100.000.000 

VNĐ/căn 
 

Đợt 1 
15% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 
Ngay khi ký HĐMB 

Đợt 2 
15% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 

Đến sàn tầng 28 (dự kiến 

ngày 15/03/2020) 
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Đợt 3 
10% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 

Đến sàn tầng mái (dự 

kiến ngày 15/06/2020) 

Đợt 4 
10% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 

Sau 02 tháng kể từ ngày 

thi công đến sàn tầng mái 

(dự kiến ngày 

15/08/2020) 

Đợt 5 
10% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 

Sau 04 tháng kể từ ngày 

thi công đến sàn tầng mái 

(dự kiến ngày 

15/10/2020) 

Đợt 6 
10% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 

Sau 06 tháng kể từ ngày 

thi công đến sàn tầng mái 

(dự kiến ngày 

15/12/2020) 

Đợt 7 

25% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) và 2% 

Kinh phí bảo trì 

Bàn giao nhà (dự kiến 

quý 1/2021) 

Đợt 8 
5% Giá bán căn hộ (đã 

bao gồm VAT) 
Khi có TB bàn giao sổ 

 Chính sách bán hàng: Chủ đầu tư sẽ cập nhật chính sách bán hàng đến khách 

hàng tuỳ từng thời điểm phù hợp.  
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4. Quy định về giao dịch: 

4.1. Quy trình giao dịch: 

 

Quy trình đặt cọc thiện chí 

Bộ phận Trình tự thực hiện Biểu mẫu 

- NV Kinh 

doanh 

- NV Quản lý 

sản phẩm (Báo 

lên Group và 

cập nhật lên 

Google Drive) 

- Kế toán 

 

 

 

- Phiếu 

thông tin 

khách 

hàng 

- Phiếu thu 

tiền đặt 

cọc thiện 

chí 

- Hợp 

đồng đặt 

cọc thiện 

chí 

 

Quy trình ký hợp đồng đặt cọc chính thức 

- NV Kinh 

doanh 

- NV Quản lý 

sản phẩm – BP 

thủ tục (Báo 

lên Group và 

cập nhật lên 

Google Drive) 

- Kế toán 

                                                

 

- Phiếu 

thông tin 

khách 

hàng 

- Thanh lý 

hợp đồng 

đặt cọc 

thiện chí 

- Phiếu thu 

tiền đặt 

cọc 

- Hợp 

đồng đặt 

cọc  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

NV thủ tục chia sẻ và công khai 

bảng hàng trên Googledrive  

 

Tư vấn sản phẩm, khoảng giá và ra quyết 

định mua sản phẩm 

Hoàn tất  Quy trình 

 

Khóa căn hộ và ký Hợp đồng đặt cọc 

thiện chí theo quy định 

 

Hoàn tất  Quy trình 

 

NV thủ tục chia sẻ và công khai bảng hàng 

trên Googledrive  

 

Tư vấn sản phẩm và thông tin pháp lý dự án 

Quyết định sản phẩm và Ký HĐ Đặt cọc 

100 triệu cho CĐT 
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Quy trình ký HĐMB 

NV Kinh 

doanh 

(NV KD) 

 

 

 

- Đơn đăng ký 

mua căn hộ 

chung cư 

P. CSKH HD 

Mon và Khách 

hàng 

 

 

Bảng tính số tiền 

nộp 

 

Phụ trách PKD 

Kiểm soát 

                                                                                      

                    

                               

 

Mẫu HĐMB 

Phòng Kế toán 

(PKT) 

                                                                              

 

                                                       

Phiếu thu/ Mẫu 

xác nhận chuyển 

khoản 

 

 

BP. CSKH 

 

 

 

 

Phiếu hẹn trả 

HĐMB 

Phụ trách kiểm 

soát 

 

 

Phòng HC 

Tổng Giám 

đốc 

 

 

CSKH 

 

Thu phiếu hẹn, 

trả HĐMB và 

vào sổ xác nhận 

Lập Bảng kê thông tin KH, Lập Bảng 

tính số tiền nộp (20% HĐ - Cọc) 

 

 

Khách hàng nộp tiền theo phiếu TT  

 

 

Lập phiếu hẹn trả HĐ 

 ( trong vòng 7 ngày làm việc) 

 

Ký kiểm soát  

 

Nhập thông tin KH, in ấn hợp đồng, 

ký HĐ (04 bộ)  

- Thu HĐ Đặt cọc, các giấy tờ cần thiết 

theo hướng dẫn trong quy trình đặt 

cọc) Khách hàng điền Bảng kê thông 

tin khách hàng ký hợp đồng. 

- Trao đổi thống nhất nội dung HĐMB, 

lựa chọn hình thức khuyến mại nếu có 

 

Sửa sau 01 ngày 

Kiểm soát, ký nháy  

trong vòng 02 ngày 

Duyệt  trong vòng 02 ngày.  

P. HC trình TGĐ 

ký HĐ  

 

Trả HĐMB và vào sổ xác nhận  

 

Hoàn tất và lưu chuyển HĐ 
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4.2. Hồ sơ yêu cầu để ký HĐMB: 

4.2.1. Đối với người Việt Nam: 

 * Cá nhân: 

 Hộ chiếu/ CMND/ Thẻ căn cước ( còn hiệu lực); 

 Sổ hộ khẩu; 

 Người đứng tên trên hợp đồng phải trực tiếp ký tại Văn phòng Công ty (trừ trường 

hợp có ủy quyền có xác nhận của công chứng). Khi đi ký hợp đồng mua bán khách 

hàng phải mang bản gốc giấy tờ tùy thân để đối chiếu; 

 Trường hợp cá nhân dưới 16 tuổi, phải có cả bố lẫn mẹ là người giám hộ trên Hợp 

đồng mua bán (Thông tin người giám hộ tương tự như thông tin cá nhân), trường hợp 

bố mẹ ly hôn phải có giấy tờ xác nhận người đại diện giám hộ theo quy định của pháp 

luật. 

* Doanh Nghiệp: 

 Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư; 

 Chứng minh thư, hộ khẩu thường trú của người đại diện; 

 Biên bản họp, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần/ Biên bản 

Nghi quyết thành viên đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên về việc cho cho 

phép mua căn hộ này trong đó quy định rõ cá nhân đại diện ký Hợp đồng mua bán. 

Công ty TNHH 1 TV thì không cần. 

4.2.2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 

 Nếu Khách hàng còn quốc tịch Việt Nam thì Khách hàng cần cung cấp Hộ chiếu/ 

CMND/ Thẻ căn cước (còn hiệu lực); Nếu Khách hàng không còn quốc tích Việt Nam 

thì cần cung cấp giấy tờ chứng minh là người gốc Việt nam (do Sở Tư pháp hoặc cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước 

ngoài cấp)  

 Sổ hộ khẩu 

 Hộ chiếu còn hiệu lực, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, 

nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;  

4.2.3. Đối với người nước ngoài (Sở hữu 50 năm) 

* Cá nhân người nước ngoài 

 Hộ chiếu còn hiệu lực, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, 

nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu; 

 Visa còn thời hạn; 

 Không thuộc trường hợp miễn trừ ngoại giao; 

 Ký cam kết không thuộc diện miễn trừ ngoại giao. 

* Doanh nghiệp VN có 100% vốn nước ngoài (chỉ được mua trong trường hợp mua 

cho nhân viên ở) (Thời gian sở hữu bằng đúng với Thời hạn của Chứng nhận đầu tư – 

có thể gia hạn) - Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt nam còn hiệu lực. 

 Còn hoạt động tại Việt Nam 

 Hộ chiếu của Người đại diện còn thời hạn. 
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Lưu Ý: Hình thức Sở hữu đối với người nước ngoài là 50 năm, khi người nước ngoài 

bán lại cho người nước ngoài khác hoặc người Việt Nam thì hình thức sở hữu của 

người Việt Nam cũng sẽ là giới hạn ( 50 năm - số năm mà người nước ngoài đã ở)  

* Người nước ngoài kết hôn với người VN thì được sở hữu như người VN (lâu 

dài) 

4.2. Các biểu mẫu điển hình: (Đính kèm file) 

5. Nội quy làm việc: 

5.1. Quy định về thời gian làm việc: 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: Sáng 8h30-1200, Chiều 13h30-20h00 

 Ngày nghỉ lễ làm việc/trực theo sự phân công của bộ phận quản lý. 

5.2. Quy định chung đối với nhân viên tư vấn bán hàng ( NVKD, CTV, Nhân viên đại lý) 

 Mặc đồng phục chỉnh tề, luôn sạch sẽ, ủi phẳng: 

+ Nam: quần âu tối màu sơ vin cùng áo sơ mi trắng, đi giày; 

+ Nữ: chân váy hoặc quần âu tối màu  sơ vin cùng áo sơ mi trắng, đi giày hoặc 

dép quai hậu. 

 Đeo thẻ trong suốt thời gian làm việc trong ngày. 

 NVTV Không được tiếp cận khách tại khu vực phòng bán hàng khi khách đó không 

phải là khách của mình. 

 Không được đi lối cửa dành riêng cho khách hàng, trừ trường hợp tiễn khách ra về 

hoặc hỗ trợ khách làm thủ tục. 

 Các NVTV tiếp khách vãng lai theo thứ tự đã được thống nhất từ trước, không tự ý 

đón khách tại sảnh (kể cả khách có hẹn trước), phải tuân thủ theo sự điều phối của 

nhân viên lễ tân tại sảnh bán hàng. 

 Phải tôn trọng và nhường việc tiếp khách cho NVTV được khách hẹn trước hoặc được 

sếp lượt tiếp khách vãng lai.  

 Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cử chỉ và thái độ lịch sự, đặc biệt khi tiếp xúc với 

khách hàng. 

 Không được tiếp xúc, làm việc với khách hàng trong tình trạng ảnh hưởng bởi rượu 

bia (say rượu, mặt đỏ, hơi thở có mùi bia rượu). 

 Không nói chuyện gây ồn ào, không nói to trong khu vực làm việc và sảnh tiếp khách. 

 Không để khách hàng (đặc biệt có trẻ nhỏ) chạm, nghịch vào các mô hình trong sa 

bàn. 

 Không phát ngôn bừa bãi, sai lệch gây phương hại đến hình ảnh của chủ đầu tư hoặc 

tiết lộ những thông tin liên quan đến dự án, chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư khi 

chưa được bộ phận quản lý chấp thuận. 

 Nhân viên bán hàng sau khi tiếp khách phải phối hợp cùng nhân viên phục vụ thu gọn 

tài liệu, rửa cốc chén, vệ sinh mặt bàn, sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn. 

 Không ăn quà vặt và ăn trưa tại bàn tiếp khách. 
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 Giữ gìn vệ sinh chung, vị trí làm việc luôn đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, trước giờ về 

cần sắp xếp lại chỗ làm việc. Các cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vệ 

sinh khu vực làm việc của mình. 

 Không sử dụng các thiết bị, đồ dùng, vật dụng của chủ đầu tư vào mục đích cá nhân. 

 Tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện, nước. Tắt các thiết bị 

điện khi không sử dụng hay khi là người sử dụng sau cùng. 

 Không tự ý di chuyển đồ vật, trang thiết bị hoặc mang ra ngoài khi chưa có sự cho 

phép của bộ phận quản lý. 

 Không được tự ý vào phòng làm việc, bộ phận khác khi không có người của phòng 

ban, bộ phận đó. 

 Không mang chất cháy nổ, chất cấm, vật dụng cá nhân gây ảnh hưởng đến người khác 

vào khu vực làm việc. 

 Tuyệt đối tuân thủ sự điều phối của cán bộ quản lý sảnh bán hàng do Chủ đầu tư phân 

công. 

 Đặc biệt nghiêm cấm một số hành vi sau: 

+ Có hiện tượng tranh giành khách và cạnh tranh không lành mạnh 

+ Có hành vi hỗ trợ hoa hồng, chiết khấu, khuyến mại thêm cho khách hàng nằm 

ngoài những chính sách bán hàng mà Chủ đầu tư thông báo trong từng đợt mở bán.  

5.3. Chế tài xử phạt: 

 Những trường hợp vi phạm về thời gian làm việc sẽ bị phạt theo chế tài do các trưởng 

nhóm quy định. 

 Khi phát hiện sai phạm những quy định ở mục II, nhân viên giám sát sẽ nhắc nhở: 

+ Nếu NVTV có thái độ hợp tác và rút kinh nghiệm sẽ sử phạt theo hình thức 

ghi vào “Sổ nhắc nhở” và phạt 50.000đ. 

+ Nếu NVTV có thái độ chống đối, không hợp tác sẽ bị lập “Biên bản vi 

phạm”. 

+ Những trường hợp sau khi bị ghi vào “sổ nhắc nhở” mà  tiếp tục vi phạm nội 

quy sẽ bị lâp BBVP. 

 Mỗi BBVP các đầu trưởng nhóm sẽ bị phạt 1.000.000đ, số tiền phạt này bị trừ lại khi 

thanh toán tiền hoa hồng trong đợt gần nhất. 

 Hình phạt đối với những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh hoặc cắt máu như 

sau: 

+ Lần 1: Lập biên bản cảnh cáo, không được làm việc tại nhà mẫu trong 15 ngày và 

không được nhận hoa hồng căn hộ đó. 

+ Lần 2: Dừng hợp tác bán hàng với cá nhân và không được nhận hoa hồng căn hộ 

đó. 

5.4. Mẫu biểu được sử dụng: 

a. Sổ nhắc nhở:  

NGÀY NVTV 
ĐƠN 

VỊ 

NỘI DUNG VI 

PHẠM 

KÝ XÁC 

NHẬN 
GHI CHÚ 
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b. Biên bản vi phạm: File đính kèm 

 

c. Mẫu lịch trực: File đính kèm. 

6. Liên hệ giải đáp thắc mắc: 

 Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline của dự án: 0 9 7 . 1 1 9 . 9 1 . 9 1  để 

nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc chuyên viên kinh doanh cung cấp thông tin trực 

tiếp. 

 Trang Website chính thức của chủ đầu tư về dự án The Zei: www.thezei.vn  
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PHẦN II. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

I CHỦ ĐẦU TƯ, VỊ TRÍ, QUY MÔ DỰ ÁN 

1 Chủ đầu tư của dự án? Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Hải Đăng (HD MON HOLDINGS). 

2 Đơn vị thiết kế? Xem liệt kê các đơn vị TVTK ở trên 

 
3 Đơn vị thi công? Giám sát thi công? 

- Giám sát thi công: Artelia Việt Nam 

- Đơn vị thi công: 

+ Tường vây: DeltaV 

+ Móng: DeltaV 

+ Thân: DeltaV 

 
 

4 

 
 
Quy mô dự án? 

- Tổng diện tích dự án: 14.651 m2 

- Diện tích đất xây dựng: 7.321 m2 

- Tổng diện tích sàn: 156.793 m2 (không bao gồm diện tích hầm và kỹ thuật thang) 

- Tổng chiều cao công trình : 160 m (tính từ cao độ nền tầng 1 đến đỉnh tum thang) 

- Quy mô: 1 tòa chung cư  cao 42 tầng  

(891 căn) 

- Tầng hầm: 4 tầng 

- Mật độ XD: 44.9% 

- Tổng mức đầu tư: 4.500 tỷ 

5 Vị trí của dự án? - Số 8 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

II SẢN PHẨM 

 
6 

 
Tiến độ dự án như thế nào? 

 
- Hiện đang thi công đến thầng 24 

- Cất nóc: Dự kiến tháng 06/2020;      

- Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ: Dự kiến Quý I năm 2021. 

7 Tiến độ thanh toán? 
- Đợt 1: Ký hợp đồng mua bán       15% GT HĐMB 

- Đợt 2: Ngày 15/03/2020               15% GT HĐMB 



 
 

                                                                               

15 
 

- Đợt 3: Ngày 15/06/2020               10% GT HĐMB 

- Đợt 4: Ngày 15/08/2020               10% GT HĐMB 

- Đợt 5: Ngày 15/10/2020               10% GT HĐMB 

- Đợt 6: Ngày 15/12/2020               10% GT HĐMB 

- Đợt 7: Bàn giao nhà Quý I/2021   25% GT HĐMB 

- Đợt 8: Khi có sổ                            5% GT HĐMB. 

8 
Có mấy thang máy? Chủng loại thang máy? Chiều 

rộng Sảnh thang máy, Sảnh hàng lang?  

Mấy cầu thang bộ?  

- Có 14 thang máy (trong đó có 2 thang dành riêng cho PCCC) - Chủng loại: 

Mitsubishi: tải trọng thang căn hộ và chữa cháy 1.350kg, tải trọng thang hàng 

và chuyển rác 1.600kg, tốc độ 3.5m/s Chiều rộng sảnh thang máy, hành lang 

từ 2.2 – 3m. 

- Mỗi đơn nguyên có 2 cầu thang bộ.  

9 
Hệ thống thu gom rác thải của toà nhà được thiết 

kế như thế nào? 

- Phòng thu gom rác tại tầng được bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh, tránh mùi khi 

sử dụng. 

 
10 

Chiều cao trần (để thô) và chiều cao trần (khi 

đã hoàn thiện)? 

 
Chiều cao trần thô: 3,3m. Trần hoàn thiện: 2,9m 

 

 

 

11 

 

 

 

Chiều cao của các tầng hầm, tầng thương mại 

và tầng kỹ thuật? 

 
Chiều cao tầng hầm:  

       + Hầm 1: 4,75 m 

       + Hầm 2: 3,4m 

       + Hầm 3: 3,4m 

       + Hầm 4: 3,4m 

Chiều tầng thương mại (Tầng đế): 

       + Tầng 1 – Quầy thông tin và trung tâm thương mại: 4,8 m  

       + Tầng 2 – Trung tâm thương mại: 4,2 m 

       + Tầng 3 – Rạp chiếu phim: 9,35m 

       + Tầng 4 – Bể bơi, Nhà hàng và phòng sinh hoạt cộng đồng:6,5m 

       + Không gian kỹ thuật - Tầng kỹ thuật: 2,05 m 

Chiều cao tầng kỹ thuật phần mái: 

       + Kỹ thuật thang máy và kỹ thuật  phục vụ toà nhà: 8,45m 

12 Khoảng cách khe thoáng? Hành lang chờ thang Khe thoáng giữa căn góc và căn thường: 3 m 
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máy và hành lang chung rộng bao nhiêu?  Hành lang chờ thang máy rộng 3m 

Hành lang chung rộng 2,2m. 

13 

Tổng diện tích bãi đỗ xe là bao nhiêu? 

Diện tích đỗ xe dành cho căn hộ? 

Diện tích đỗ xe thương mại + vãng lai? 

23.566 m2 

18.616 m2 

3.197 m2 

14 Ban công căn hộ rộng bao nhiêu m2? Rộng từ 3,5m2 đến 7,5m2 (Tùy từng căn hộ) 

15 Hệ thống Call Video nội bộ có gì nổi bật? Kết nối căn hộ - căn hộ, căn hộ - sảnh và căn hộ - trung tâm điều hành tòa nhà 

16 

Có mấy khu lánh nạn?  

Khu lánh nạn có diện tích bao nhiêu m2? 

Thời gian chịu lửa là bao lâu? 

Dự án có 02 gian lánh nạn, vị trí tương ứng với các căn A13.10 và B30.01. 

Diện tích tương ứng: 94.1m2 (thống kê theo A.10 và B.01) 

Khả năng chịu lửa của gian lánh nạn: 60p (tính theo khả năng chịu lửa của sàn L13 và 

L30) 

Trong mỗi gian lánh nạn có quạt thông gió tăng áp cho chính nó 

(15.000m3/h@400Pa) và các đèn chiếu sáng (8x18W@2.5m) 

Mỗi gian lánh nạn có 03 cửa, 02 cửa mở từ bên ngoài vào trong và 01 cửa mở từ trong 

gian lánh nạn ra buồng đệm thang bộ thoát hiểm. 

17 Cửa kính dự kiến dùng loại gì?  LowE 

18 Đơn vị quản lý dự kiến? Có giống giai đoạn 1? Hiện tại Chủ đầu tư đã ký hợp đồng tư vấn với đơn vị quản lý CBRE 

19 
Bàn giao có tủ âm tường, thiết bị bếp không? Bếp 

ga hay bếp từ?  
Bàn giao đã có tủ bếp trên dưới (bao gồm cả thiết bị bếp), sử dụng bếp từ. 

20 
Chứng thư bảo lãnh tiến độ xây dựng khách hàng 

có phải đóng thêm tiền không? 

Chủ đầu tư nộp 

 

21 
Tiêu chuẩn bàn giao của Penthouse là thô hay nội 

thất liền tường? PH có thang máy riêng không? 
Các căn hộ Penhouse chủ đầu tư sẽ bàn giao thô 

22 

Khu thương mại chân đế có bán không hay chủ đầu 

tư giữ lại khai thác? Nếu bán thì giá thế nào và 

hình thức sở hữu? 

Chủ đầu tư không có chủ trương bán khối đế thương mại 

23 
Bể bơi trong nhà là bể bơi bốn mùa không? Tính 

phí như thế nào? Cư dân dùng được miễn phí 
Bể bơi bốn mùa. Có tính phí, mức phí phụ thuộc vào đơn vị quản lý 
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không? 

 
24 

 
Mức phí dịch vụ của chung cư dự kiến? 

Áp dụng tại từng thời điểm theo thông báo của BQL, mức phí đảm bảo tuân theo 

quy định của Tp. Mức phí dự kiến 14.000 đồng/m2 

 
25 

 
Dự án có hệ thống điện dự phòng không? Đơn 

giá điện, nước sẽ tính như thế nào? 

Dự án có máy phát điện dự phòng, đáp ứng 100% công suất sử dụng cho thang máy, 

điện chiếu sáng hành lang và  máy bơm nước. 

Đơn giá điện nước sẽ theo khung giá nhà nước ban hành từng thời điểm. 

 
26 Hệ thống điều hòa của căn hộ là loại gì?  

 
Daikin âm trần hoặc tương đương, 

 
27 

Hệ thống chữa cháy, thoát hiểm ntn? Có áp 

dụng công nghệ gì tiên tiến hơn không? 

 
Hệ thống chữa cháy, thoát hiểm theo tiêu chuẩn cao nhất và được nghiệm thu bởi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. Áp dụng công nghệ PCCC hiện đại – Báo đến từng căn 

hộ 

 
28 

 
Chủ đầu tư bàn giao căn hộ bao gồm những thiết bị 

gì? 

Dự án được bàn giao theo tiêu chuẩn CHCC, đầy đủ các thiết bị liền tường như: 

thiết bị vệ sinh Grohe, bình nóng lạnh, điều hòa âm trần, đèn, sàn gỗ, trần thạch 

cao, tủ bếp đã gồm cả thiết bị, tủ giày…; Khoá cửa thông minh….. 

29 

Khách hàng có được sửa đổi thiết kế căn hộ hay 
không? Quy trình thực hiện như thế nào? 

 

- Khách hàng được quyền đề nghị thay đổi thiết kế căn hộ nhưng phải được CĐT 

thông qua  

- Khách hàng có đơn đề nghị và phương án thay đổi thiết kế, nộp cho bộ phận CSKH 

để thụ lý hồ sơ. Sau đó chuyển  CĐT xem xét phê duyệt. 

30 

Sau khi đóng tiền, khách hàng nhận được giấy tờ gì 
đảm bảo về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền? 
Sau khi đóng tiền bao lâu thì nhận được bộ HĐMB 
đầy đủ dấu và chữ ký của CĐT? 

Sau khi nộp tiền để ký HĐMB, Khách hàng được nhận phiếu thu tiền có đóng dấu và 

phiếu hẹn sau 7 – 10 ngày trả Hợp đồng mua bán. 

III THỦ TỤC PHÁP LÝ 

31 Khi nào thì được ký HĐMB Đã đủ điều kiện ký HĐMB 

32 
Đơn giá căn hộ đã bao gồm những gì? Và chưa bao 
gồm những chi phí gì? 

- Giá bán căn hộ niêm yết đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng. 
- Chưa bao gồm: 

+ Phí bảo trì là 2% tổng giá trị Căn hộ trước thuế 
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+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm theo thông báo của Cơ quan thuế có 

thẩm quyền; 

+ Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến 

việc xác định quyền sở hữu Căn hộ để thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu Căn hộ cho Bên Mua thì Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán các 

khoản lệ phí và chi phí này;  

+ Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn hộ gồm: Dịch vụ 

cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên 

Mua sử dụng riêng cho Căn hộ, thì Bên Mua phải thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung 

ứng dịch vụ;  

+ Phí quản lý vận hành Nhà chung cư hàng tháng:  

+ Các chi phí khác như: Chi phí trông giữ xe… và các khoản chi phí khác thì Bên Mua 

phải thanh toán theo Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư. 
  

33 Hình thức sở hữu CH? Khi nào thì có sổ? 

- Hình thức sở hữu: Sổ đỏ lâu dài với người VN, Tối đa 50 năm với người nước 

ngoài 

- Thời gian cấp: Sau khi KH hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo HĐMB và cung 

cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo thông báo của CĐT. Trong thời gian 6 tháng CĐT sẽ 

tiến hành thủ tục để xin cấp GCN đối với Căn hộ.  

Tuy nhiên, thời hạn cấp GCN sẽ phụ thuộc vào sự xem xét và giải quyết của 

CQNN. Sau khi nhận được GCN từ CQNN, CĐT sẽ thông báo và bàn giao GCN 

cho Bên Mua phù hợp với thỏa thuận của Các Bên được quy định trong HĐMB. 

34 

Khách hàng có được chuyển nhượng lại căn hộ 

cho người khác không? Nếu chuyển nhượng thì 

mức phí như thế nào? 

- Theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 

1/7/2015, nếu bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Căn Hộ của Bên Mua chưa được 

nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận, thì Bên Mua có quyền chuyển nhượng 

HĐMB. 

- Sau khi Bên Mua và Bên nhận chuyển nhượng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 
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theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước phát 

sinh từ việc chuyển nhượng này, Các Bên sẽ nộp bộ hồ sơ chuyển nhượng tới 

Chủ Đầu Tư => Chủ Đầu Tư sẽ tiếp nhận và làm xác nhận chuyển nhượng theo 

quy định của luật. Trường hợp này, Chủ Đầu Tư không thu khoản phí nào của 

Bên Mua và Bên nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, KH phải thanh toán các khoản 

phí, lệ phí với công chứng, cơ quan thuế theo quy định của pháp luật liên quan 

- Căn hộ đã được cấp GCN thì KH được chuyển nhượng căn hộ cho các đối 

tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 

IV QUY TRÌNH GIAO DỊCH 
 

35 Quy trình thực hiện giao dịch của Sales cho khách 
như thế nào? 

- Xem thêm tại mục quy trình, quy định 

  

V CÂU HỎI KHÁC 

36 Dự án có các tiện ích gì? 

+ Trung tâm thương mại 
+ Rạp chiếu phim 
+ Bể bơi trong nhà 
+ Phòng sinh hoạt cộng đồng 
+ Phòng tập GYM 
+ Nhà hàng 
+ Cafe 
+ Vườn cây xanh dưới chân toà nhà 

37 
Những hỏng hóc của căn hộ sẽ do bên nào 

chịu trách nhiệm? 

- Giai đoạn trước khi bàn giao hoặc tại thời điểm KH nhận bàn giao CH, nếu có phát 

sinh lỗi: CĐT 

- Giai đoạn sau bàn giao: Nếu thuộc hạng mục bảo hành - BQL Tòa nhà; Nếu 

không thuộc hạng mục bảo hành: Khách hàng 

38 
Khách hàng có được cấp chứng thư bảo lãnh NH 

khi mua căn hộ ở dự án không? 

CĐT sẽ làm việc với ngân hàng thương mại để thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh 

liên quan theo đúng quy định của Hợp đồng mua bán và quy định của pháp luật. 

39 
Ngân hàng nào tham gia hỗ trợ vay vốn cho khách 

mua nhà? 

 
HD Bank, Vietcom bank, MB Bank …. 

40 Các tiện ích mà cư dân được sử dụng miễn phí, Các dịch vụ tiện ích miễn phí: Cảnh quan cây xanh, sân chơi....  
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và những tiện ích tính phí thì có bảng giá phí cụ 

thể không? 
Các dịch vụ tính phí: Rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tập gym, các dịch vụ tại các khu 

trung tâm thương mại và các dịch vụ khác theo quy định của BQL Tòa nhà tại từng thời 

điểm 

41 

Khách hàng mua 2 căn liền nhau có thể đập thông 

tường được không? (Sau này khi về ở khách hàng 

có thể sửa đổi thiết kế không?) 
 

Khách hàng được tạo điều kiện sửa đổi thiết kế bên trong căn hộ nhưng trước khi 

khách hàng sửa đổi lại thiết kế căn hộ, khách hàng phải có bản thiết kế và phương 

án cụ thể trong thời gian sửa đổi để trình BQL tòa nhà phê duyệt. Lưu ý khi thiết 

kế sửa đổi không được làm ảnh hưởng tới các dầm trụ cột và phần kết cấu của tòa 

nhà, thời điểm nộp hồ sơ thay đổi thiết kế phải trước thời điểm chủ đầu tư thi công 

đến sàn tầng có căn hộ được đề nghị thay đổi. 

42 

Hệ thống bảo vệ và camera an ninh được bố trí và 

giám sát như thế nào? 
 

- Hệ thống bảo vệ: hệ thống bảo vệ an ninh 24/24 

- Camera lắp đặt tại các vị trí tiện cho công tác giám sát quản trị tòa nhà như 

sảnh hành lang, thang máy, cổng vào tòa nhà, các vị trí quan trong trong tầm 

hầm để xe, tại các sản khu thương mại. 
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PHẦN III: VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ HOÀN THIỆN CĂN HỘ CHUNG CƯ 

 

Loại phòng Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

Phòng  

khách, phòng 

ăn 

Cửa chính của căn 

hộ   

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, khóa từ Hafele, Adel, chuông 

hình Femax hoặc tương đương có chức năng liên lạc giữa 

các căn hộ. 

Sàn    
Sàn tre ép dày 15mm (hoặc gạch granit cao cấp 600 x 600 

nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi) 

Tường 
Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux hoặc tương đương theo thiết kế. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường hoặc tương 

đương; Bả và sơn Dulux hoặc tương đương. 

Cửa/Vách kính ra 

lôgia 

Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E hai lớp, cách 

âm, cách nhiệt 

Điện và thiết bị 

chiếu sang 

Tủ điện tổng (Schneider hoặc tương đương), đường dây 

điện ngầm (Trần Phú hoặc tương đương); công tắc điện, ổ 

cắm hoàn thiện (Schneider hoặc tương đương); đèn Led 

chất lượng cao (Phillips hoặc tương đương) 

Điều hòa 
Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn hiệu 

Hitachi hoặc tương đương 

Điện thoại, truyền 

hình cáp, Internet 
Cung cấp đến đầu chờ tại từng căn hộ. 

Phòng ngủ 

Sàn    
Sàn tre ép dày 15mm (hoặc gạch granit cao cấp 600 x 600 

nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi) 

Tường Bả và sơn Dulux hoặc tương đương 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường hoặc tương 

đương, bả và sơn Dulux hoặc tương đương. 

Cửa đi 
Gỗ công nghiệp chất lượng cao, khóa Hafele đồng bộ hoặc 

tương đương. 

Cửa sổ 
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E hai lớp, cách 

âm, cách nhiệt 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Đường dây điện ngầm (Trần Phú hoặc tương đương); công 

tắc điện, ổ cắm hoàn thiện (Schneider hoặc tương đương); 

đèn LED chất lượng cao.  

Điều hòa 
Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn hiệu 

Hitachi hoặc tương đương. 

Điện thoại, truyền 

hình cáp, Internet 
Thiết bị và phụ kiện Schneider hoặc tương đương. 

Phòng bếp 

Sàn Sàn gạch Granit cao cấp 600x600.  

Tường Bả và sơn DULUX hoặc tương đương. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường hoặc tương 

đương, bả và sơn DULUX hoặc tương đương. 

Tủ bếp trên và tủ 

bếp dưới 
Gỗ công nghiệp cao cấp 

Bàn bếp Đá nhân tạo Vinastone hoặc tương đương 

Bếp điện hoặc bếp Hafele, Teka hoặc tương đương 
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từ 

Máy hút mùi Hafele, Teka hoặc tương đương 

Chậu + vòi rửa Hafele, Teka,  hoặc tương đương 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Đường dây điện ngầm (Trần Phú hoặc tương đương); công 

tắc điện, ổ cắm hoàn thiện (Schneider hoặc tương đương); 

đèn LED chất lượng cao.  

Cấp nước Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương đương 

Thoát nước Đường ống thoát nước PVC Tiền Phong hoặc tương đương 

Phòng WC 

Sàn 
Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng cao hoặc 

tương đương. (theo thiết kế) 

Tường 
Gạch Ceramic 300x600 chất lượng cao hoặc tương đương 

(theo thiết kế) 

Trần 
Trần thạch cao chống ẩm, khung xương chìm Vĩnh Tường 

hoặc tương đương, bả và sơn DULUX hoặc tương đương. 

Thiết bị vệ sinh 

Vòi sen, chậu rửa + vòi chậu, bồn cầu, vòi xịt  Toto, Hans 

Grohe, Grohe, Duravit hoặc tương đương. Gương, phễu thu 

nước, bộ 7 món chất lượng cao cấp. 

Bình đun nước 

nóng 
Ariston hoặc tương đương 

Cabin tắm  Kính an toàn, cường lực 

Bồn tắm (nếu có 

theo thiết kế) 
Bồn Toto, Hans Grohe, Grohe, Duravit hoặc tương đương. 

Cửa 
Gỗ công nghiệp chất lượng cao, khóa Hafele đồng bộ hoặc 

tương đương. 

Quạt thông gió Quạt thông gió gắn trần Mitsubishi hoặc tương đương 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Đường dây điện ngầm (Trần Phú hoặc tương đương); công 

tắc điện, ổ cắm hoàn thiện (Schneider hoặc tương đương); 

đèn LED chất lượng cao.  

Cấp nước Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương đương 

Thoát nước Đường ống thoát nước PVC Tiền Phong hoặc tương đương 

Lô gia 

 Sàn Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng cao  

Tường, trần  Trát vữa xi măng, bả và sơn DULUX hoặc tương đương 

Cửa ra lô gia 
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E hai lớp, cách 

âm, cách nhiệt 

Lan can Lan can kính an toàn, cường lực, tay vịn, trụ Inox. 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Đường dây điện ngầm (Trần Phú hoặc tương đương); đèn 

LED chất lượng cao 

VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOÀN THIỆN  

CỦA CÁC HẠNG MỤC NGOÀI CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Loại 

phòng/Hệ 

thống 

Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

Sảnh chính, 

hành lang và 

cầu thang 

   Hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao 

Khối thương  Hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp phù hợp với công năng 
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mại từ tầng 1 

đến tầng 4 

sử dụng của từng khu thương mại.  

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Sàn hành lang Gạch Granite chất lượng cao. 

Tường 
Trát VXM, bả và sơn DULUX hoặc tương đương 

Tường thang máy ốp vật liệu cao cấp. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường, bả và sơn 

DULUX hoặc tương đương. 

Cầu thang bộ 
Trát hoàn thiện. 

Lan can cầu thang thép, sơn 03 nước 

Kết cấu 

móng, tầng 

hầm 

  
Móng cọc nhồi, đài móng và giằng móng BTCT toàn khối 

theo thiết kế. 

Kết cấu thân, 

mái 
  BTCT toàn khối theo thiết kế.. 

Hệ thống 

cấp, thoát 

nước 

  
Ống cấp nước + phụ kiện PPR Tiền phong hoặc tương 

đương 

  
Ống thoát nước + phụ kiện PVC Tiền phong hoặc tương 

đương 

Hệ thống 

điện 

   - Dây, cáp điện: Trần Phú hoặc tương đương 

   - Thanh cái LS (LG Vina) hoặc đương đương 

  
 - Thiết bị đóng cắt chính ABB/ Schneider hoặc đương 

đương 

   - Đèn chiếu sáng huỳnh quang, đèn LED chất lượng cao 

  
 - Máy phát điện: phục vụ khu vực căn hộ, khu vực công 

cộng, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

   - Hệ thống chống sét tia tiên đạo sớm. 

  - Trạm biến áp: MBA ABB hoặc tương đương. 

Hệ thống 

thông gió 
  Sử dụng quạt hút, đẩy Liên doanh hoặc tương đương 

Hệ thống 

thông tin liên 

lạc 

  

Hệ thống điện thoại, truyền hình cáp, internet: Đặt đầu chờ 

đến từng căn hộ, siêu thị, văn phòng theo công nghệ của 

nhà cung cấp dịch vụ.  

Hệ thống 

truyền thanh 

nội bộ 

  
Hệ thống truyền thanh nội bộ được trang bị loa đến hành 

lang tầng và khu vực công cộng. 

Hệ thống báo 

cháy, chữa 

cháy 

  

 - Thiết bị báo cháy, chữa cháy lắp đặt tại hành lang các 

tầng và khu vực công cộng theo tiêu chuẩn phòng cháy và 

chữa cháy 

Hệ thống 

kiểm soát an 

ninh 

  
Hệ thống Camera giám sát được lắp đặt tại các khu vực 

chung của tòa nhà. 

Hệ thống 

quản lý tòa 

nhà (BMS) 

 
Hệ thống điều khiển, giám sát và quản lý Tòa nhà. Có tính 

năng mở cửa vào sảnh thang máy từ căn hộ. 

Hệ thống 

giao thông 

đứng (thang 

  

Tốc độ thang 3.5m/s, Mitsubishi hoặc tương đương có kết 

nối với hệ thống quản lý tòa nhà và hệ thống PCCC, nội 

thất cao cấp, có thang cứu nạn. 
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máy) 

Hệ thống thu 

gom rác 
  Thu gom vận chuyển theo tầng theo hệ thống thang hàng. 
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PHỤ LỤC 1 - ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ VÀ DANH MỤC VẬT LIỆU 

BÀN GIAO CĂN HỘ THÔ 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ số …………. ngày ………… giữa Công ty 

Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng và Ông/Bà…………………) 
 

1. Vị trí và diện tích Căn Hộ: 

a. Căn hộ có vị trí và thiết kế như Bản vẽ đính k m Phụ lục này. 

b. Diện tích Căn Hộ và các thông số: 

Căn Hộ số:    

Diện Tích Sử Dụng Dự Kiến căn 

hộ: 

   

Mục đích sử dụng căn hộ:   Để ở 

Tầng:    

Toà nhà:   CT2 

Dự án:   Hải Đăng City giai đoạn 2 (Tên thương mại “The 

Zei”) 

Địa điểm:   Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

2. Danh mục chi tiết vật liệu và các trang thiết bị của Căn Hộ: 

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ HOÀN THIỆN THÔ TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ 

 Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

 

Cửa chính của căn hộ   
Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, khóa từ Kaadas/ Hafele/ 

Adel hoặc tương đương. 

Chuông hình 

Fermax hoặc tương đương.  

- Chuông cửa được lắp bên ngoài cửa căn hộ 

- Bàn giao màn hình cho khách hàng, sau khi lắp đặt có 

chức năng liên lạc với nút gọi tại sảnh thang máy (tầng 

hầm, tầng 1, lễ tân) 

Sàn, Vách, Trần trong căn hộ - Bàn giao kết cấu thô BTCT 

Xây tường 
- Xây, trát vữa xi măng các hộp KT trong khu WC 

- Không xây toàn bộ các tường còn lại trong căn hộ 

Điện và đặt chờ 

- Cấp điện nguồn cho tủ điện tổng căn hộ 

- Các ống luồn dây và theo thiết kế căn hộ hoàn thiện 

phần cơ điện đặt sẵn trong vách BTCT 

Cửa/Vách kính ra lô gia (mặt 

ngoài công trình) 

Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E, cách âm, 

cách nhiệt 
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Lô gia  

- Sàn lát gạch Ceramic chống trơn, trượt 300x600mm 

chất lượng cao 

- Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

- Lan can (nếu có): kính an toàn, cường lực, tay vịn, trụ 

Inox. 

- Thoát nước logia: Zento hoặc Hiwin hoặc tương 

đương. 

 
Đường cấp nước chờ cho căn 

hộ 

- Đường cấp nguồn : đi đến cửa căn hộ có van khóa  

- Đường ống cấp nước cho WC và bếp đặt ngầm trong 

vách BTCT theo thiết kế căn hộ hoàn thiện 

 Thoát nước chờ trong căn hộ 

- Đặt chờ các đầu chờ thoát nước theo vị trí đã thiết kế 

của căn hộ hoàn thiện (các ống xuyên sàn đã được 

chống thấm) 

 

Hệ thống đường ống, dây tín 

hiệu, thiết bị báo cháy, chữa 

cháy căn hộ 

Lắp đặt theo thiết kế được thẩm duyệt PCCC 

 
Điện thoại, truyền hình cáp, 

Internet 
- Cấp nguồn chờ đến vị trí tủ điện nhẹ của căn hộ 

 

VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOÀN THIỆN 

CỦA CÁC HẠNG MỤC NGOÀI CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Loại 

phòng/Hệ 

thống 

Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

Sảnh chính, 

hành lang 

và cầu 

thang 

  
 Hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao, có điều hòa âm trần 

ở sảnh chính tầng 1 

Khối 

thương mại 

từ tầng 1 

đến tầng 4 

 
Hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp phù hợp với công 

năng sử dụng của từng khu thương mại.  

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Sàn hành lang Gạch Granite chất lượng cao. 

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Tường 

Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Tường sảnh thang máy ốp đá hoặc vật liệu cao cấp. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường; Bả và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 
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Cầu thang bộ 

Trát hoàn thiện, bả và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc 

tương đương. 

Lan can cầu thang thép, sơn 03 nước 

Kết cấu 

móng, tầng 

hầm 

  
Móng cọc nhồi, đài móng và giằng móng BTCT (bê 

tông cốt thép) toàn khối theo thiết kế. 

Kết cấu 

thân, mái 
  BTCT toàn khối theo thiết kế. 

Hệ thống 

cấp, thoát 

nước 

  
Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương 

đương 

 Van vòi : Tecofi/ Caleffi  hoặc tương đương 

  
Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc tương 

đương. 

Hệ thống 

điện 

 

 
- Tủ trung thế: ABB/ Siemens/ Schneider hoặc tương 

đương. 

 
- Tủ điện chính và tầng: Sunlight/ Hải Nam/ 3C hoặc 

tương đương. 

 
- Thang máng cáp: Hải Nam/ Việt Nhật/ BMC/ Enhat 

hoặc tương đương 

  
 -  Đường dây cáp điện Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

  
 - Thanh dẫn điện LS/ Schneider/ ABB hoặc tương 

đương 

  
 - Thiết bị đóng cắt chính ABB/ Schneider/ Siemens 

hoặc tương đương. 

  
 - Đèn chiếu sáng huỳnh quang, đèn LED chất lượng 

cao: Philips/ Paragon/ Osram/ Duhal hoặc tương đương. 

  

 - Máy phát điện: FG Willson/ Cummins/ Doosan/ 

MTU hoặc tương đương: phục vụ khu vực công cộng, 

thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo 

cấp điện đủ tải cho các căn hộ liên tục trong 1 giờ. 

  
 - Hệ thống chống sét tiên đạo sớm: LPI/ Pulsar/ 

Kumwell hoặc tương đương. 

  - Trạm biến áp: ABB hoặc tương đương. 

Hệ thống 

thông gió 
  Sử dụng quạt Kruger/ Phương Linh hoặc tương đương. 

Hệ thống 

thông tin 

liên lạc 

  

Hệ thống điện thoại, truyền hình cáp, internet: Đặt đầu 

chờ đến từng căn hộ, khu thương mại, dịch vụ, theo 

công nghệ của nhà cung cấp.  
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Hệ thống 

truyền 

thanh nội 

bộ 

  

Bosch/ Toa/ Honeywell hoặc tương đương  

Hệ thống truyền thanh nội bộ được trang bị loa đến 

hành lang tầng và khu vực công cộng. 

Hệ thống 

báo cháy, 

chữa cháy 

 Báo cháy 

 Notifier/ Hochiki hoặc tương đương 

 Thiết bị báo cháy, chữa cháy lắp đặt tại thang bộ  ; 

hành lang các tầng và khu vực công cộng theo tiêu 

chuẩn phòng cháy và chữa cháy. 

Chữa cháy Bơm: Ebara/ Grundfos/ Paragon. 

Hệ thống 

kiểm soát 

an ninh 

  

Bosch/ Honeywell/ Hyundai hoặc tương đương 

Hệ thống Camera giám sát được lắp đặt tại các khu vực 

chung và thang máy của tòa nhà. 

Phối hợp với hệ thống chuông hình, có tính năng mở 

cửa vào sảnh từ căn hộ. 

Hệ thống 

quản lý tòa 

nhà (BMS) 

 

Hệ thống điều khiển, giám sát và quản lý Tòa nhà. 

Giám sát tình trạng của hệ thống tủ điện; hệ thống 

PCCC; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống chiếu 

sáng công cộng. 

Hệ thống 

giao thông 

đứng (thang 

máy) 

 

- 12 thang máy chở người: Mitsubishi xuất xứ Thailand 

hoặc tương đương, tải trọng thang 1200 kg, tốc độ 3,5-4 

m/s, trang bị điều hòa, trang bị camera có kết nối với hệ 

thống quản lý tòa nhà và hệ thống PCCC, nội thất cao 

cấp.  

- 02 thang hàng Mitsubishi xuất xứ Thailand hoặc 

tương đương, tải trọng thang 1200 kg, trang bị camera 

có kết nối với hệ thống quản lý tòa nhà và hệ thống 

PCCC, phục vụ PCCC và cứu nạn. 

Hệ thống 

thu gom rác 
  

Thu gom vận chuyển theo tầng theo hệ thống thang 

hàng (02 thang hàng), đi đường riêng, không qua hành 

lang căn hộ.  
 

Ghi chú: Bên Bán được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình nhà chung 

cư có giá trị và chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 - ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ VÀ DANH MỤC VẬT LIỆU, 

TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ số …………. ngày ………… giữa Công ty 

Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng và Ông/Bà…………………) 
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3. Vị trí và diện tích Căn Hộ: 

c. Căn hộ có vị trí và thiết kế như Bản vẽ đính k m Phụ lục này. 

d. Diện tích Căn Hộ và các thông số: 

Căn Hộ số:    

Diện Tích Sử Dụng Dự Kiến căn 

hộ: 

   

Mục đích sử dụng căn hộ:   Để ở 

Tầng:    

Toà nhà:   CT2 

Dự án:   Hải Đăng City giai đoạn 2 (Tên thương mại “The 

Zei”) 

Địa điểm:   Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

4. Danh mục chi tiết vật liệu và các trang thiết bị của Căn Hộ: 

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ HOÀN THIỆN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Loại 

phòng 
Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

Phòng  

khách, 

phòng ăn 

Cửa chính của căn 

hộ   

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, khóa từ Kaadas/ Hafele/ 

Adel hoặc tương đương. 

Chuông hình 
Fermax hoặc tương đương. Có chức năng liên lạc với 

nút gọi tại sảnh thang máy (tầng hầm, tầng 1, lễ tân) 

Sàn    
Sàn tre ép dày 15mm (hoặc gạch Granite cao cấp 600 

x 600 nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi)  

Tường 
Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường; Bả 

và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Cửa/Vách kính ra lô 

gia 

Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E, cách 

âm, cách nhiệt 

Tủ giầy âm tường 
Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, cánh  

laminate hoặc sơn bóng) 



 
 

                                                                               

30 
 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

- Tủ điện tổng:  

+ Vỏ tủ Schneider/ Legrand/ ABB hoặc tương 

đương. 

+ Thiết bị điện Schneider/ Mitsubishi 

Electric/ Legrand hoặc tương đương. 

- Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

- Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

- Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương. 

Điều hòa 

Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn hiệu 

Hitachi hoặc tương đương. 

Cửa gió: Ngôi sao Châu Á/ Asli hoặc tương đương. 

 

Điện thoại, truyền 

hình cáp, Internet 
Cung cấp đến đầu chờ theo thiết kế. 

Phòng 

ngủ 

Sàn    Sàn tre ép dày 15mm  

Tường 
Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường; Bả 

và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Cửa đi 
Gỗ công nghiệp chất lượng cao, khóa Huy Hoàng/  

Hafele hoặc tương đương. 

Cửa sổ 
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E, cách 

âm, cách nhiệt 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

- Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

- Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

- Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương. 

Điều hòa 

Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn hiệu 

Hitachi hoặc tương đương. 

Cửa gió: Ngôi sao Châu Á/ Asli hoặc tương đương. 

Điện thoại, truyền 

hình cáp, Internet 

Thiết bị và phụ kiện cung cấp đến đầu chờ theo thiết 

kế. 
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Phòng 

bếp 

 

Sàn 
Sàn gạch Granite cao cấp 600x600. Hoặc sàn tre ép 

dày 15mm theo yêu cầu của khách hàng. 

Tường 
Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường; Bả 

và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Tủ bếp trên và tủ bếp 

dưới 

Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, cánh  

laminate hoặc sơn bóng cao cấp), bản lề Blum/ 

Hafele hoặc tương đương 

Bàn bếp Đá nhân tạo Vinastone hoặc tương đương 

Bếp từ (bếp ba) Hafele/ Teka hoặc tương đương 

Máy hút mùi Hafele/ Teka hoặc tương đương 

Chậu + vòi rửa Hafele/ Teka hoặc tương đương 

Bình đun nước nóng Ariston/ Ferroli hoặc tương đương 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

- Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

- Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

- Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương. 

Cấp nước 
Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương 

đương. 

Thoát nước 
Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc 

tương đương 

Phòng 

WC 

Sàn Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng cao.  

Tường Gạch Ceramic 300x600 chất lượng cao. 

Trần 

Trần thạch cao chống ẩm, khung xương chìm Vĩnh 

Tường; Bả và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương 

đương. 

Tủ lavabo + tủ 

gương 

Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, tủ trên 

cánh kính, tủ dưới - tủ lavabo cánh laminate) 
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Thiết bị vệ sinh 

Bồn cầu, vòi sen, chậu rửa + vòi chậu,  vòi xịt: nhãn 

hiệu Grohe/ Kohler hoặc tương đương. Mỗi căn hộ 

trang bị một bồn cầu loại két âm tường. 

Thoát nước, phễu thu nước cabin tắm sử dụng thoát 

khay Zento hoặc Hiwin hoặc tương đương. Bộ phụ 

kiện (lô giấy; giá khăn; móc áo) chất lượng cao cấp 

Bình đun nước nóng Ariston/ Ferroli hoặc tương đương. 

Bồn tắm (số lượng 

01 bồn/ 01 căn hộ) 
Grohe/ Kohler/ Innoci hoặc tương đương. 

Cabin tắm (với 

phòng tắm không có 

bồn) 

Kính an toàn, cường lực 

Cửa 
Gỗ công nghiệp chất lượng cao, lõi chống ẩm, khóa 

Huy Hoàng/ Hafele hoặc tương đương. 

Quạt thông gió 
Quạt thông gió gắn trần Mitsubishi/ Panasonic hoặc 

tương đương 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

- Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

- Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

- Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương. 

Cấp nước 
Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương 

đương. 

Thoát nước 
Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc 

tương đương 

Lô gia 

 Sàn Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng cao  

Tường, trần 
 Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Cửa ra lô gia 
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp Low-E, cách 

âm, cách nhiệt 

Lan can (nếu có) Lan can kính an toàn, cường lực, tay vịn, trụ Inox. 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

- Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

- Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

- Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương. 

Cấp nước Vòi cấp nước. 
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Thoát nước Thoát nước Zento/ Hiwin hoặc tương đương. 

Cầu 

thang 

trong nhà 

Nếu có Bậc thang gỗ tự nhiên, lan can kính an toàn. 

 

VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOÀN THIỆN 

CỦA CÁC HẠNG MỤC NGOÀI CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Loại 

phòng/Hệ 

thống 

Hạng mục Mô tả thiết bị/hạng mục 

Sảnh chính, 

hành lang 

và cầu 

thang 

  
 Hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao, có điều hòa âm trần 

ở sảnh chính tầng 1 

Khối 

thương mại 

từ tầng 1 

đến tầng 4 

 
Hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp phù hợp với công 

năng sử dụng của từng khu thương mại.  

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Sàn hành lang Gạch Granite chất lượng cao. 

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Tường 

Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, bả và sơn 

Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Tường sảnh thang máy ốp đá hoặc vật liệu cao cấp. 

Trần 
Trần thạch cao, khung xương chìm Vĩnh Tường; Bả và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Cầu thang bộ 

Trát hoàn thiện, bả và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc 

tương đương. 

Lan can cầu thang thép, sơn 03 nước 

Kết cấu 

móng, tầng 

hầm 

  
Móng cọc nhồi, đài móng và giằng móng BTCT (bê 

tông cốt thép) toàn khối theo thiết kế. 

Kết cấu 

thân, mái 
  BTCT toàn khối theo thiết kế. 

Hệ thống 

cấp, thoát 

nước 

  
Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc tương 

đương 

 Van vòi : Tecofi/ Caleffi  hoặc tương đương 
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Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc tương 

đương. 

Hệ thống 

điện 

 

 
- Tủ trung thế: ABB/ Siemens/ Schneider hoặc tương 

đương. 

 
- Tủ điện chính và tầng: Sunlight/ Hải Nam/ 3C hoặc 

tương đương. 

 
- Thang máng cáp: Hải Nam/ Việt Nhật/ BMC/ Enhat 

hoặc tương đương 

  
 -  Đường dây cáp điện Cadivi/ Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

  
 - Thanh dẫn điện LS/ Schneider/ ABB hoặc tương 

đương 

  
 - Thiết bị đóng cắt chính ABB/ Schneider/ Siemens 

hoặc tương đương. 

  
 - Đèn chiếu sáng huỳnh quang, đèn LED chất lượng 

cao: Philips/ Paragon/ Osram/ Duhal hoặc tương đương. 

  

 - Máy phát điện: FG Willson/ Cummins/ Doosan/ 

MTU hoặc tương đương: phục vụ khu vực công cộng, 

thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo 

cấp điện đủ tải cho các căn hộ liên tục trong 1 giờ. 

  
 - Hệ thống chống sét tiên đạo sớm: LPI/ Pulsar/ 

Kumwell hoặc tương đương. 

  - Trạm biến áp: ABB hoặc tương đương. 

Hệ thống 

thông gió 
  Sử dụng quạt Kruger/ Phương Linh hoặc tương đương. 

Hệ thống 

thông tin 

liên lạc 

  

Hệ thống điện thoại, truyền hình cáp, internet: Đặt đầu 

chờ đến từng căn hộ, khu thương mại, dịch vụ, theo 

công nghệ của nhà cung cấp.  

Hệ thống 

truyền 

thanh nội 

bộ 

  

Bosch/ Toa/ Honeywell hoặc tương đương  

Hệ thống truyền thanh nội bộ được trang bị loa đến 

hành lang tầng và khu vực công cộng. 

Hệ thống 

báo cháy, 

chữa cháy 

 Báo cháy 

 Notifier/ Hochiki hoặc tương đương 

 Thiết bị báo cháy, chữa cháy lắp đặt tại thang bộ  ; 

hành lang các tầng và khu vực công cộng theo tiêu 

chuẩn phòng cháy và chữa cháy. 

Chữa cháy Bơm: Ebara/ Grundfos/ Paragon. 



 
 

                                                                               

35 
 

Hệ thống 

kiểm soát 

an ninh 

  

Bosch/ Honeywell/ Hyundai hoặc tương đương 

Hệ thống Camera giám sát được lắp đặt tại các khu vực 

chung và thang máy của tòa nhà. 

Phối hợp với hệ thống chuông hình, có tính năng mở 

cửa vào sảnh từ căn hộ. 

Hệ thống 

quản lý tòa 

nhà (BMS) 

 

Hệ thống điều khiển, giám sát và quản lý Tòa nhà. 

Giám sát tình trạng của hệ thống tủ điện; hệ thống 

PCCC; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống chiếu 

sáng công cộng. 

Hệ thống 

giao thông 

đứng (thang 

máy) 

 

- 12 thang máy chở người: Mitsubishi xuất xứ Thailand 

hoặc tương đương, tải trọng thang 1200 kg, tốc độ 3,5-4 

m/s, trang bị điều hòa, trang bị camera có kết nối với hệ 

thống quản lý tòa nhà và hệ thống PCCC, nội thất cao 

cấp.  

- 02 thang hàng Mitsubishi xuất xứ Thailand hoặc 

tương đương, tải trọng thang 1200 kg, trang bị camera 

có kết nối với hệ thống quản lý tòa nhà và hệ thống 

PCCC, phục vụ PCCC và cứu nạn. 

Hệ thống 

thu gom rác 
  

Thu gom vận chuyển theo tầng theo hệ thống thang 

hàng (02 thang hàng), đi đường riêng, không qua hành 

lang căn hộ.  
 

Ghi chú: Bên Bán được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình nhà chung 

cư có giá trị và chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

 


