
NỘI DUNG

-Số tiền đặt chỗ đủ : 100.000.000VNĐ (Một trăm triệu đồng)/ căn ./.

Lưu ý: KH đặt chỗ bằng hình thức chuyển khoản, khi rút tiền đặt chỗ cũng sẽ nhận theo hình thức chuyển khoản và 

KH tự chịu phí chuyển khoản của ngân hàng

- Mọi xác nhận đều được công khai trên group zalo lock căn. 

- Mỗi căn (lô) chỉ nhận 1 đặt chỗ

- Đại diện TM/SLK (mentor) sẽ thay mặt khách hàng xác nhận giao dịch trên group ""TMO - lock căn" khi thực hiện 

xác nhận đặt chỗ

SỐ TK NHẬN TIỀN ĐẶT CHỖ: ( CÓ THỂ CK HOẶC TIỀN MẶT)

- Tên TK: Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ

- STK: 115 200 999 10017

- Ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Hà Nội – Hà Nội

- Nội dung CK: Tên KH <Số CMT> đặt chỗ căn <Mã căn> dự án The Matrix One

VD: Nguyen Van A 01234564 dat cho că TMO 1010 du an The Matrix One 

- Mentor/TM lock căn trên group

   Cú pháp lock: Team (mentor)/Siêu thị (SLK) lock căn [Mã căn]

   VD: Hadt/S12 lock căn .....

- Thời gian lock: 15 phút kể từ khi có xác nhận của Admin

- Trong vòng 15 phút, NVKD cho KH vào tiền đặt chỗ, trả lời tin nhắn đã lock để xác nhận đặt chỗ . NVKD làm thủ 

tục nộp TM tại VP 137 Nguyễn Ngọc Vũ hoặc gửi chứng từ, UNC về cho admin

- Mỗi lượt lock tối đa 2 căn 

NVKD làm phiếu xác nhận đặt chỗ cho KH tại VP 137 Nguyễn Ngọc Vũ

(Đối với căn đã xác nhận mà không lên công ty làm phiếu đặt chỗ -> Phạt 10 triệu/căn)

QUY TRÌNH ĐẶT CHỖ GIÁ TRẦN
DỰ ÁN THE MATRIX ONE
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*Lưu ý: 

- Đối với căn đã xác nhận đặt chỗ, trong vòng 10 phút không gửi chứng từ và UNC vào group UNC thì TM/mentor sẽ 

bị phạt 10 triệu /căn do xác nhận ảo và làm mất cơ hội đặt chỗ của khách hàng khác. Và UT2 sẽ chuyển sang UT1

- Dự án KHÔNG đổi tên


